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الحمد هلل، نحمده ونس��تعينه، ونس��تغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من ش��رور 
أنفس��نا ومن س��يئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، 
وأش��هد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له، وأش��هد أّن محمدًا عبده ورس��وله، 
صل��ى اهلل علي��ه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحس��ان إلى يوم الدين، وس��لم 

تسليمًا، أما بعد:

نظرا ألهمّية كتاب )الشرح الممتع على زاد المستقنع( لفضيلة الشيخ العاّلمة 
)محمد بن صالح العثينين( � رحمه اهلل �، ونظرا لطول الكتاب فقد رأيت اختصاره 
يف مس��ائل اختص��ارا ال ُيِخلُّ باألصل وال يغني عنه، وقد أس��ميت اختصاري هذا 
)الشرح الممتع يف مسائل(، علما بأنني لم أترك من كتاب الشرح الممتع مسألة وال 
فائدة، بل حوى اختصاري له جميع ما ذكره الش��يخ من مسائل وفوائد وتعريفات 
وغي��ر ذلك، وإذا كان لش��يء أكثر من صيغة وذكر الش��يخ بعضها اس��تكملتها من 
مصادرها، كصيغ دعاء االس��تفتاح، وصيغ التش��هد، وغي��ر ذلك، وقد جعلت كّل 
مس��ألة مس��تقّلة، مع بيان أدّلتها وتعليالهتا، وبيان المذهب فيه��ا، ثم اذكر ترجيح 

الشيخ فيها بالدليل والتعليل، سائال اهلل العون والتوفيق، والسداد والقبول.

م رَّ َ د/ ممد أمحد بامحُ
abotamem1382@gmail.com

جوال / 0559493937
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َياِم ِكَتابحُ الصِّ

L   )1( مسألة  J
الصي��ام لغ��ة: اإلمس��اك، فالصي��ام مص��در ص��ام يص��وم، ومعناه: أمس��ك. 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعال��ى:  قول��ه  ومن��ه 
:﴾ ٺ   ﴿ فقول��ه:  ]مري��م:26[  ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ 
 أي إمس��اكًا ع��ن ال��كالم، بدلي��ل: قول��ه تعال��ى: ﴿ پ پ پ پ ڀ ﴾ أي 
 إذا رأي��ت أح��دًا فقول��ي: ﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ يعن��ي إمس��اكًا ع��ن ال��كالم 
﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾، ومن��ه قوله��م: صامت عليه األرض إذا أمس��كته 

وأخفته.

L   )2( مسألة  J
الصيام شرعا: هو التعّبد هلل باإلمساك عن األكل والشرب، وسائر المفطرات، 

من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

L   )3( مسألة  J
��نَّة، واإلجماع، قال اهلل تعالى: )ٿ ٿ  الصي��ام واجب بالكتاب، والسُّ
ڦ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

]البق��رة:183[، وقال تعالى: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

وق��ال  ]البق��رة:185[،  ھ(    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
: »إذا رأيتموه فصوموا...«)1(. ونقل اإلجماع غير واحد.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )4( مسألة  J
مرتبة الصيام يف اإلسالم: أنه أحد أركان اإلسالم الخمسة. 

L   )5( مسألة  J
ف��رض اهلل الصي��ام يف الس��ّنة الثاني��ة للهجرة، وه��ذا باإلجماع، فص��ام النبّي 

 تسع رمضانات إجماعًا.

L   )6( مسألة  J
ف��رض الصيام أواًل على التخيير بين الصي��ام واإلطعام، والحكمة من فرضه 
على التخيير: التدّرج يف التش��ريع؛ ليكون أس��هل يف القبول كما يف تحريم الخمر، 

ثم تعّين الصيام وصارت الفدية على من ال يستطيع الصوم إطالقًا.

L   )7( مسألة  J
ن��ّوع اهلل العب��ادات يف التكلي��ف؛ ليخت��ر المكّل��ف كيف يك��ون امتثاله لهذه 

األنواع، فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه، أو يمتثل ما به رضا اهلل؟ 

ف��إذا تأّملنا العبادات: الصالة، وال��زكاة، والصوم، والحّج، وجدنا أّن بعضها 
ب��دينّ محض، وبعضه��ا مالّي محض، وبعضه��ا مرّكب، حتى يتبّين الش��حيح من 
الج��واد، فرّبما يهون عل��ى بعض الناس أن يصّلي ألف ركع��ة، وال يبذل درهمًا، 
وربم��ا يه��ون على بع��ض الناس أن يب��ذل ألف دره��م وال يصّلي ركع��ة واحدة، 
فجاءت الش��ريعة بالتقس��يم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعّب��دًا هلل، ومن يمتثل 

تبعًا لهواه. 
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فالص��الة مثاًل عبادة بدنّية محضة، وما يجب له��ا مّما يحتاج إلى المال كماء 
الوضوء الذي يش��رتيه اإلنسان، والثياب لسرت العورة تابع، وليس داخالً يف صلب 

العبادة. 

والزكاة مالّية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدينّ كإحصاء المال وحسابه، 
ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحّق فهو تابع، وليس داخالً يف صلب العبادة. 

والح��ّج مرّك��ب من مال وب��دن إال يف أهل مكة فقد ال يحتاج��ون إلى المال، 
لكن هذا شيء نادر، أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة. 

والجهاد يف سبيل اهلل مرّكب من مال وبدن، رّبما يستقّل بالمال ورّبما يستقّل 
بالبدن. فالجهاد من حيث الرتكيب أعّم العبادات؛ ألنه قد يكون بالمال فقط، وقد 

يكون بالبدن فقط، وقد يكون هبما.

L   )8( مسألة  J
التكلي��ف ينقس��م م��ن وج��ه آخ��ر إلى: ك��ّف ع��ن المحبوب��ات، وإل��ى بذل 

للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضًا. 

ك��ّف عن المحبوب��ات مثل الصوم، وب��ذل للمحبوبات كال��زكاة؛ ألن المال 
محبوب إلى النفس، فال يبذل المال المحبوب إلى النفس إال لشيء أحّب منه. 

وكذل��ك الكّف عن المحبوبات، فربما يهون على المرء أن ينفق ألف درهم، 
وال يصوم يومًا واحدًا أو بالعكس. 

فالحاصل: أنك إذا تأّملت الش��ريعة اإلسالمّية والتكاليف اإللهّية وجّدهتا يف 
غاية الحكمة والمطابقة للمصالح.
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L   )9( مسألة  J
جيب صوم رمضان بأحد أمرين: �

رؤي��ة ه��الل رمض��ان؛ لقول��ه تعال��ى: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ 	 
]البق��رة:185[؛ ولحديث: »إذا رأيتم��وه فصوموا..«)1(؛ وحديث: »صوموا 

لرؤيته وأفطروا لرؤيته...«)2(. 

إتمام شعبان ثالثين يومًا؛ ألن الشهر الهاللي ال يمكن أن يزيد عن ثالثين 	 
يومًا، وال يمكن أن ينقص عن تس��عة وعش��رين يومًا؛ لحديث: »فإن غّم 

عليكم فاْقُدُروا له«)3(.

L   )10( مسألة  J
قال بعض العلماء المتأّخرين: إنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية، 
َر حديث: »فإن ُغّم عليكم فاْقُدُروا له«، وقالوا: إنه مأخوذ من الّتقدير، وهو  وبه ُفسِّ
  ر بكالم النبّي الحساب. ولكّن الصحيح: أّن معنى »اقدروا له« ُمَفسَّ

وأّن المراد به: إكمال شعبان ثالثين يومًا.

L   )11( مسألة  J
رؤية هالل رمض��ان تثبت بالعين المجّردة، أو بالوس��ائل المقّربة؛ ألن الكّل 

رؤية.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )12( مسألة  J
إذا لم ُيَر الهالل مع َصْحِو السماء ليلة الثالثين من شعبان أصبحوا مفطرين؛ 
ُم��وا رمضان بصوم ي��وم أو يومين، إال رج��ل كان يصوم صومًا  لحدي��ث: »ال َتَقدَّ

فليصمه«)1(.

L   )13( مسألة  J
إذا حال دون رؤية الهالل ليلة الثالثين من ش��عبان غيم، أو َقَتر، وهو الرتاب 
ال��ذي يأيت مع الرياح، وغيرهما مّما يمنع رؤي��ة الهالل، وجب صيام يوم الثالثين 
وجوب��ًا ظنّّيًا احتياطّيًا؛ ألنه ربم��ا يكون الهالل قد َهلَّ لكن لم ُيَر، وذلك لوجود 
الغيم أو القرت، أو غير ذلك، ويحتمل أنه لم يظهر؛ لحديث: »إذا رأيتموه فصوموا، 
وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن ُغمَّ عليكم فاْقُدُروا له«)2(، أي ضّيقوا عليه، والتضييق أن 
يجعل شعبان تسعة وعشرين يومًا؛ وألن ابن عمر: »كان إذا كان ليلة الثالثين من 
ش��عبان، وحال دونه غيم أو قرت أصبح صائمًا«)3(؛ وألنه يحتمل أن يكون الهالل 
، ولكن منعه هذا الش��يء الحاجب، فيصوم احتياطًا. هذا هو المشهور من  قد َهلَّ

المذهب عند المتأّخرين. 

ُموا رمضان بصوم يوم  ولك��ّن الصحيح: أن��ه َيْحُرم صيامه؛ لحدي��ث: »ال َتَقدَّ
 أو يومي��ن، إال رج��ل كان يصوم صومًا فليصم��ه«)4(؛ ولحديث عّمار بن ياس��ر: 

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه األلباين. وقال شعيب األرنؤوط: »إسناده صحيح«.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((



9

الشرح املمتع يف مسائل )كتاب الصيام(

»من صام اليوم الذي يش��ّك فيه فقد عصى أبا القاسم «)1(، وال شك 
أّن هذا يوم يشّك فيه؛ لوجود الغيم والقرت؛ ولحديث: »الشهر تسع وعشرون ليلة، 
ف��ال تصوموا حتى تروه، فإن ُغمَّ عليكم فأكملوا العّدة ثالثين«)2(، فقوله: »أكملوا 
الع��ّدة ثالثين« َأْمٌر، واألصل يف األمر الوجوب، فإذا وجب إكمال ش��عبان ثالثين 
يوم��ًا َحُرَم صوم يوم الش��ّك؛ وألن الم��راد بالقدر يف الحديث هو إكمال ش��عبان 
ثالثين يومًا، وأّما ابن عمر فإنما فعله على س��بيل االس��تحباب؛ ألنه لو كان على 
س��بيل الوج��وب ألمر الناس به ول��و أهله على األقّل، وأّم��ا االحتياط فإنما يكون 
فيم��ا كان األصل وجوبه، وأّما إن كان األصل عدم��ه فال احتياط يف إيجابه؛ وألن 
م��ا كان س��بيله االحتياط فقد ذكر اإلم��ام أحمد وغيره: أنه ليس ب��الزم، وإنما هو 
على س��بيل الورع واالستحباب، وذلك ألّننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا يف غير 
َم الناس إال بدليل  االحتياط، من حيث تأثيم الناس بالرتك، واالحتياط: هو أال ُيَؤثَّ

يكون ُحّجة عند اهلل.

L   )14( مسألة  J
إذا رأى اإلمام وجوب صوم يوم الثالثين من شعبان لَِقَتٍر ونحوه، وَأَمَر الناس 
بصومه، فإنه ال ينابذ، ويحصل عدم منابذته بأال ُيظهر اإلنس��ان فطره، وإنما يفطر 

سّرًا.

			
أخرج��ه البخاري يف صحيحه معّلقا بصيغة الج��زم، ووصله األربعة. وصححه الرتمذي، وابن خزيمة،   )((

وابن حبان، واأللباين، وأخرجه الدارقطني وقال: »هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات«.
أخرجه البخاري.  )((
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L   )15( مسألة  J
إذا ُرؤَي الهالُل هنارًا فهو لليلة المقبلة.

L   )16( مسألة  J
إذا رؤَي الهالل بعيدًا عن الش��مس بينه وبين غروب الش��مس مس��افة طويلة 
فه��ذا ق��د يقال: إنه لليلة الماضية، ولكنّه لم ُيَر فيه لس��بب من األس��باب، لكن مع 

ذلك ال نتيّقن هذا األمر.

L   )17( مسألة  J
إذا ُرؤَي الهالل تحت الش��مس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس 
لليلة المقبلة قطعًا؛ ألنه س��ابق للشمس، والهالل ال يكون هالاًل إال إذا تأّخر عن 
الش��مس. فمثالً إذا ُرئي قبل غروب الش��مس بنصف س��اعة، وغرب قبل غروهبا 
بربع س��اعة، فال يكون للمقبلة قطعًا ألنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب 
قب��ل أن تغرب الش��مس فال ع��رة برؤيته؛ ألن الع��رة برؤيته أن ُي��رى بعد غروب 

الشمس متخّلفًا عنها.

L   )18( مسألة  J
إذا ثب��ت الهالل يف بلد ل��زم الناس كّلهم الصوم؛ لحدي��ث: »صوموا لرؤيته، 
وأفط��روا لرؤيته«)1(، والخطاب موّجه لعموم األّم��ة؛ وألن ذلك أقرب إلى اّتحاد 
المسلمين، واجتماع كلمتهم، وعدم التفّرق بينهم بحيث ال يكون هؤالء مفطرين 

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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وهؤالء صائمين، ف��إذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدًا كان ذلك 
أفضل وأقوى للمسلمين يف اّتحادهم، واجتماع كلمتهم، وهذا أمر ينظر إليه الشرع 

نظر اعتبار. هذا على المذهب. 

ولكّن الصحيح: أّن الصوم ال يجب إال على من ثبت عندهم دخول الش��هر، 
أو كان يف حكمه��م ب��أن توافق��ت مطالع اله��الل، فإن لم تّتفق ف��ال يجب الصوم؛ 
لقول��ه تعالى: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]البق��رة:185[، والذين ال يوافقون 
م��ن ش��اهده يف المطالع ال يقال: إهنم ش��اهدوه ال حقيقة وال حكم��ًا، واهلل تعالى 
أوجب الصوم على من ش��اهده؛ ولحديث: »صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته«)1(، 
فعّل��ل األم��ر يف الصوم بالرؤية، ومن يخالف م��ن رآه يف المطالع ال يقال إنه رآه ال 
حقيق��ة وال حكمًا؛ ولحديث ابن عباس وفيه: »أّن أمَّ الفضل بنت الحارث بعثت 
ُكَرْيَبًا إلى معاوية بالش��ام فقدم المدينة من الش��ام يف آخر الش��هر فسأله ابن عباس 
عن الهالل فقال: رأيناه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس: لكنّنا رأيناه ليلة السبت فال 
ن��زال نصوم حت��ى نكمل ثالثين أو نراه، فق��ال ُكَرْيٌب: أو ال تكتف��ي برؤية معاوية 
وصيام��ه؟ فقال: ال، هك��ذا أمرن��ا رس��ول اهلل �«)2(؛ وألن التوقيت 
اليومّي يختلف فيه المس��لمون بالنّص واإلجماع، فإذا طلع الفجر يف المشرق فال 

يلزم أهل المغرب أن يمس��كوا؛ لق��ول اهلل تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ( ]البقرة:187[، ولو غابت الشمس يف المشرق، فليس ألهل 
المغرب الفطر، فكما أنه يختلف المسلمون يف اإلفطار واإلمساك اليومّي، فيجب 

أن يختلفوا كذلك يف اإلمساك واإلفطار الشهرّي، وهذا قياس َجلِّي.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه مسلم.  )((
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L   )19( مسألة  J
إذا َرأى اله��الل أهل المش��رق وجب عل��ى أهل المغرب المس��اوين لهم يف 
الخ��ّط أن يصوموا؛ ألن المطالع مّتفقة؛ وألن الهالل إذا كان متأّخرًا عن الش��مس 
يف المشرق فهو يف المغرب من باب أولى؛ ألن سير القمر بطيء كما قال اهلل تعالى: 

)ٻ ٻ پ پ( ]الشمس:2[.

L   )20( مسألة  J
إذا َرأى اله��الل أه��ل المغ��رب فال يج��ب الصيام على أهل المش��رق إال إذا 

رأوه؛ ألنه ربما يف سير هذه المسافة تأّخر القمر.

L   )21( مسألة  J
األقليات اإلسالمّية يف الدول الكافرة إن كان هناك رابطة، أو مكتب، أو مركز 
إس��المّي فإهنا تعمل بقولهم، وإذا لم يكن كذلك فإهنا ُتَخيَّر، واألحس��ن: أن تّتبع 

أقرب بلد إليها.

L   )22( مسألة  J
ُيص��ام رمضان برؤية واحد ثقة؛ لحديث ابن عمر قال: »تراءى الناس الهالل 
فأخرت النب��ّي  أين رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه«)1(؛ ولحديث 
األعرابّي الذي أخر النبّي أنه رأى الهالل فقال: »أتشهد أال إله إال اهلل وأّن محمدًا 
رس��ول اهلل؟ قال: نع��م. فقال لبالل: قم يا بالل فأّذن بالن��اس أن يصوموا غدًا«)2(، 

أخرجه أبو داود، وصّححه ابن حبان، والحاكم، واأللباين.  )((
أخرجه أصحاب السنن، وضّعفه األلباين.  )((
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فهذان الحديثان وإْن كانا ضعيفين لكن أحدهما يعضد اآلخر ويقّويه؛ وألن الصيام 
بشهادة واحد مقتضى القياس؛ ألن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان 
الواحد، قال النبّي : »إّن بالاًل يؤّذن بليل فكلوا واش��ربوا حتى يؤّذن 

ابن أّم مكتوم«)1(.

L   )23( مسألة  J
ائي ثقة: أن يك��ون قوّي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما  يش��رتط مع كون الرَّ
ادعاه، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته، وإن كان ثقة؛ ألنه إذا كان ضعيف 

البصر وهو ثقة، فإننا نعلم أنه متوّهم.

L   )24( مسألة  J
ل��و تراءى عدل الهالل م��ع جماعة كثيرين، ولم يره غي��ره فإنه يصام برؤيته. 

هذا هو المشهور من المذهب، وهو الصحيح؛ لما سبق من األدّلة.

L   )25( مسألة  J
ال تقبل ش��هادة مس��تور الحال؛ للجه��ل بعدالته. هذا عل��ى المذهب. ولكّن 

الصحيح: أنه إذا وثَِق القاضي بقوله فال يحتاج للبحث عن عدالته.

L   )26( مسألة  J
إذا أخ��رت برؤية الهالل ام��رأة فإنه يصام لقولها - ه��ذا عند األصحاب -؛ 
ألن رؤية الهالل خر دينّي والخر الدينّي يستوي فيه الذكور واإلناث كما استوى 

الذكور واإلناث يف الرواية.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )27( مسألة  J
إذا ص��ام الن��اس ثالثي��ن يومًا بش��هادة واحد فلم ُي��َر الهالل ل��م يفطروا، بل 
يصومون واحدًا وثالثين يومًا؛ ألنه ال يثبت خروج الشهر إال بشهادة رجلين، وهنا 
الصوم مبنّي على شهادة رجل، فهو مبنّي على سبب ال يثبت به خروج الشهر، فلو 
أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد وهذا ال يكون يف الفطر. هذا هو المشهور 
م��ن المذهب. ولكّن الصحيح: أهنم إذا صاموا ثالثين يومًا بش��هادة واحد لزمهم 
الفطر؛ ألن الفطر تابع للصوم ومبنّي عليه، والصوم ثبت بدليل شرعّي وقد صاموا 

ثالثين يومًا، وال يمكن أن يزيد الشهر على ثالثين يومًا.

L   )28( مسألة  J
إذا ص��ام الناس ألجل غيم، فإهنم ال يفطرون؛ ألن صيامهم يف أّول الش��هر ليس 
مبنّيًا على بّينة، وإنما هو احتياط. وعلى القول الصحيح: ال ترد هذه المسألة؛ ألنه لن 

يصام ألجل غيم، فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام ألجل الغيم.

L   )29( مسألة  J
كلُّ األش��ياء المعّلقة بدخول شهر رمضان ال تحّل يف ليلة الثالثين من شعبان 
إذا كان غيم أو َقَتر، وإنما يجب الصوم فقط؛ ألن الش��هر لم يثبت دخوله ش��رعًا، 
وإنم��ا صمنا احتياطًا. مث��ال ذلك، لو قال رجل لزوجت��ه: إذا دخل رمضان فأنت 
طال��ق، فإنه ال يق��ع الطالق بتلك الليلة، وك��ذا الديون المؤّجلة إلى دخول ش��هر 
رمض��ان فإهنا ال تحلُّ بتل��ك الليلة، وكذا المعتّدة باألش��هر إذا كانت عّدهتا تنتهي 

بتمام شعبان فإهنا ال تنتهي بتلك الليلة.
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L   )30( مسألة  J
إذا ص��ام رج��ل برؤية بلد، ثم س��افر لبلد آخر قد صاموا بع��ده بيوم، وأتمَّ هو 
ثالثي��ن يومًا ولم ُيَر الهالل يف تلك البلد التي س��افر إليها فإنه يفطر س��ّرًا؛ ألنه إذا 
رؤي يف بل��د لزم الن��اس كّلهم حكم الص��وم والفطر. هذا عل��ى المذهب. ولكّن 
الصحيح: أنه يصوم معهم، ولو صام واحدًا وثالثين يومًا، وربما يقاس ذلك على 
ما لو سافر إلى بلد يتأّخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس يف 

تلك البلد التي سافر إليها.

L   )31( مسألة  J
م��ن رأى وح��ده ه��الل رمض��ان، َوُردَّ قوُله، لزم��ه الصوم وح��ده � هذا على 

الصحيح �؛ لحديث: »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«)1(.

L   )32( مسألة  J
م��ن رأى وحده هالل ش��وال، َوُردَّ قوُله، فإنه ال يفط��ر؛ تبعًا للجماعة، وهذا 

من باب االحتياط.

L   )33( مسألة  J
دخول رمضان يثبت بش��هادة واح��د؛ لحديث ابن عمر ق��ال: »تراءى الناس 

الهالل فأخرت النبّي  أين رأيته فصام وأمر الناس بصيامه«)2(.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه أبو داود، وصّححه ابن حبان، والحاكم، واأللباين.  )((
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L   )34( مسألة  J
هالل ش��وال وغيره من الش��هور ال يثبت إال بش��اهدين؛ لحديث: »فإن شهد 

شاهدان فصوموا وأفطروا«)1(.

L   )35( مسألة  J
الصوم واجب على كّل مس��لم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خالي من الموانع، 

كالحيض والنفاس.

L   )36( مسألة  J
الكافر ال يلزمه الصوم، وال يصّح منه. 

ومعن��ى قولنا: ال يلزمه أّنن��ا ال نلزمه به حال كفره، وال بقضائه بعد إس��المه؛ 
لقول��ه تعال��ى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
]التوب��ة:54[،  ۈئ(  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ف��إذا كانت النفقات ونفعه��ا متعدٍّ ال تقبل منهم لكفره��م، فالعبادات الخاّصة من 

باب أولى. 

وكون��ه ال يقضي إذا أس��لم دليل��ه: قول اهلل تعال��ى: )ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ(   ]األنف��ال:38[، وثبت عن طريق التواتر عن الرس��ول 

�: أنه كان ال يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.

			
أخرجه أحمد، والدارقطني، وصّححه األلباين.  )((
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L   )37( مسألة  J
البلوغ للذكر يحصل بواحد من ثالثة: 

إتمام خمس عشرة َسنَة - على الصحيح -.. )
إنبات شعر العانة. . )
إنزال المنيِّ بشهوة.. )

L   )38( مسألة  J
البلوغ لألنثى يحصل بواحد من أربعة:

إتمام خمس عشرة َسنَة - على الصحيح -.. )
إنبات شعر العانة. . )
إنزال المني بشهوة.. )
خروج دم الحيض.. )

L   )39( مسألة  J
كّل م��ن لي��س له عقل بأّي وصف م��ن األوصاف فإنه لي��س بمكّلف، وليس 
ين ال صالة وال صي��ام وال إطعام بدل صيام، أي ال  علي��ه واجب م��ن واجبات الدِّ
يجب عليه ش��يء إطالقًا، إال ما استثني كالواجبات المالية، وعليه ف�)الُمَهْذِري(: 

ف ال يجب عليه صوم، وال إطعام بدله؛ لفقد األهلّية وهي العقل. أي الُمَخرِّ
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L   )40( مسألة  J
َمْن أضّل عقله بحادث فيه تفصيل: إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم؛ 
ألن المغم��ى عليه يلزم��ه الصوم فيقضيه بعد صحوه، وإن وصل به َفْقُد العقل إلى 

الجنون ومعه شعوره فله حكم المجنون.

L   )41( مسألة  J
َم��ْن كان ُيَجنُّ أحيانًا، فف��ي اليوم الذي ُيَجنُّ فيه ال يلزم��ه الصوم، ويف اليوم 
ال��ذي يك��ون معه عقل��ه يلزمه؛ لحدي��ث: »رفع القل��م عن ثالثة: ع��ن النائم حتى 

يستيقظ، وعن الصغير حت يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق«)1(.

L   )42( مسألة  J
إذا قام��ت البّين��ة يف أثن��اء النه��ار وجب اإلمس��اك ع��ن المفط��رات. هذا هو 
المش��هور من المذهب، وهو الصحيح؛ ألن النبّي  حين أمر الناس 
بصي��ام عاش��وراء يف أثناء اليوم أمس��كوا يف حين��ه)2(؛ وألنه ثبت أّن ه��ذا اليوم من 

رمضان فوجب إمساكه.

L   )43( مسألة  J
إذا قام��ت البّين��ة يف أثن��اء النهار وجب قض��اء ذلك اليوم؛ ألن من ش��رط صّحة 
صي��ام الفرض أن تس��توعب النّية جمي��ع النهار، فتكون م��ن قبل الفج��ر، والنّية هنا 
كان��ت م��ن أثناء النه��ار فلم يصوم��وا يومًا كامالً. هذا هو المش��هور م��ن المذهب. 

)( �أخرجه الثالثة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، واأللباين.  )((
أخرجه البخاري.  )((
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ولك��ّن الصحي��ح، وهو رواية عن اإلم��ام أحمد: أنه يلزمهم اإلمس��اك دون القضاء؛ 
ألهنم ال يلزمهم اإلمس��اك يف أّول النهار؛ لعدم ش��رط التكليف وقد أتوا بما أمروا به 

حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف، وَمْن أتى بما ُأمَِر به لم يكّلف اإلعادة.

L   )44( مسألة  J
َم��ْن كان ِمْن أهل وجوب الصي��ام من قبل الفجر لزمه اإلمس��اك بمجّرد قيام 

البّينة يف أثناء النهار.

L   )45( مسألة  J
َمْن صار ِمْن أهل وجوب الصيام يف أثناء النهار قبل قيام البّينة، مثل أن ُيْس��لِم 

أو يبلغ أو يفيق يف الضحى، ثم تقوم البّينة بعد الظهر لزمه اإلمساك.

L   )46( مسألة  J
َمْن صار ِمْن أهل وجوب الصيام بعد قيام البّينة مثل أن تقوم البّينة يف الضحى، 
وُيْس��لِم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر، فال يلزمه اإلمساك بمجّرد قيام البّينة، بل حتى 

يصير من أهل الوجوب.

L   )47( مسألة  J
إذا زال مان��ع وجوب الصيام يف أثناء النهار وج��ب قضاء ما أفطروه من أيام، 
كحائٍض ونفس��اء طهرتا، ومس��افر َقِدَم مفطرًا؛ ألهنم أفط��روا من رمضان فلزمهم 

قضاء ما أفطروا؛ لقول اهلل تعالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ( ]البقرة:185[؛ ولحديث عائشة : »كنّا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر 
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بقضاء الصالة«)1(، وهي تعني الحّيض.

L   )48( مسألة  J
إذا زال مان��ع وج��وب الصي��ام يف أثن��اء الّنه��ار، وجب اإلمس��اك، كأن تطهر 
الحائض أو تطهر النفس��اء، أو يرأ المريض، أو يقدم المس��افر؛ ألهنم إنما أفطروا 

لمانع وقد زال والحكم يزول بزوال عّلته. هذا على المذهب. 

ولك��ّن الصحيح، وهو رواية عن اإلمام أحمد: أنه ال يلزمهم اإلمس��اك؛ ألنه 
يج��وز لهم الفط��ر يف أّول النهار ظاهرًا وباطنًا، فقد ح��ّل لهم يف أّول النهار األكل 
والش��رب وس��ائر ما يمكن من المفطرات، وال يستفيدون من هذا اإلمساك شيئًا، 
وُحْرَم��ة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أّول النهار، وقد روي عن عبد اهلل بن 
مس��عود أنه قال: »َم��ْن أكل أّول النهار فليأكل آخ��ره«)2(، والمعنى: أّن من حّل له 

األكل يف أّول النهار حلَّ له األكل يف آخره.

L   )49( مسألة  J
إذا َقِدَم المسافر إلى بلده مفطرًا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من 

الحيض وتطهرت جاز له جماعها - على الصحيح -.

L   )50( مسألة  J
إذا أفطر الصائم إلنقاذ غريق لم يلزمه اإلمساك آخر النهار � على الصحيح �.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه ابن أبي شيبة.  )((
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L   )51( مسألة  J
إذا أفطرت مرضع خوفًا على ولدها، ثم مات يف أثناء اليوم لم يلزمها إمساك 

بقّيته � على الصحيح �.

L   )52( مسألة  J
َمْن أفطر لِكَبٍر أو مرض ال يرجى برؤه أطعم لكّل يوم مسكينًا؛ ألن اهلل تعالى 

َلّم��ا جعل الفدي��ة عديالً للص��وم يف مق��ام التخيير يف قول��ه تعالى: )ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ( ]البقرة:184[ دلَّ ذلك على أهنا تكون بداًل عنه يف حال 

ِر الصوم.  َتَعذُّ

L   )53( مسألة  J
، أو  ى طعامًا م��ن َتْمٍر، أو ُبرٍّ َم��ْن وجب عليه اإلطعام فإنه ُيخرج كلَّ ما ُيَس��مَّ

ُأْرٍز، أو غيرها.

L   )54( مسألة  J
الواج��ب عل��ى من وج��ب علي��ه اإلطع��ام: أن يجمع مس��اكين بع��دد األيام 
الت��ي أفطره��ا فيعش��يهم؛ ألن أنس ب��ن مالك عندما َكُب��َر كان يجم��ع ثالثين فقيرًا 
ويطعمهم خبزًا وأدمًا)1(، وله أن يخرج نصف صاع عن كّل يوم أفطره؛ ألن النبّي 
ة مس��اكين لكّل   قال لكعب بن ُعْجَرة يف فِْدَيِة األذى: »أو أطعم س��تّ
مس��كين نصف ص��اع«)2(، والصاع يزن ثالث��ة كيلو م��ن األرز، وكيلوين وأربعين 

جرام من الُبرِّ الجيِّد.

أخرجه الدارقطني، وصّححه األلباين.  )((
أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )55( مسألة  J
عدد المساكين يكون بعدد األيام التي أفطرها، فال يجزئ أن يعطي المسكين 
الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد، ويدّل لهذا: القراءة المشهورة السبعّية 
الثانية: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(  ]البق��رة: آية 184[ بالجمع، فإهنا 

تدّل على أنه ال بّد أن يكون عن كّل يوم مسكين.

L   )56( مسألة  J
إذا ُأْعِسَر المريض الذي ال ُيرجى برؤه أو الكبير، فإهنا تسقط عنهما الكفارة؛ 

ألنه ال واجب مع العجز، واإلطعام هنا ليس له بدل.

L   )57( مسألة  J
ُيّسنُّ الفطر لمريض يضّره الصوم. هذا على المذهب. 

ولك��ّن الصحيح: أنه إذا كان الصوم يضّره فإن الصوم حرام، والفطر واجب؛ 
لقول اهلل تعالى: )ڃ چ چ(  ]النساء:29[ والنهي هنا يشمل إزهاق الروح، 

ويشمل ما فيه الضرر. 

والدليل على أنه يش��مل ما فيه الضرر: حديث عمرو بن العاص عندما صّلى 
 : بأصحاب��ه وعلي��ه جنابة، ولكنّه خ��اف الَبْرَد فتيّمم، فق��ال له النبّي

»صّليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رس��ول اهلل ذكرت قول اهلل تعالى: )ڃ 
چ چ(  ]النساء:29[ وإين خفت الْبْرَد، فأقّره النبّي«)1(.

أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الّتمريض، ووصله أبو داود.  )((
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L   )58( مسألة  J
المريض له أحوال:

أال يتأّث��ر بالص��وم، مث��ل الزكام اليس��ير، أو الصداع اليس��ير، أو وجع . )
الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا ال يحّل له أن يفطر؛ ألن جواز اإلفطار 

معّلل بعّلة، وهي: أن يكون الفطر أرفق به وهنا العّلة منتفية.
أن يش��ّق عليه الصوم وال يضّره، فهذا ُيكره له أن يصوم، وُيَس��ّن له أن . )

يفطر.
أن يشّق عليه الصوم ويضّره، كرجل مصاب بمرض الُكَلى، أو مرض . )

السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام.

L   )59( مسألة  J
إذا صام من يش��ّق عليه الص��وم أجزأه � على الصحي��ح �؛ ألن أصحاب النبّي 
يصومون ويفطرون مع النبّي يف السفر، ولم يعب الصائم على المفطر، وال المفطر 

على الصائم)1(، والنبّي  نفسه كان يصوم)2(.

L   )60( مسألة  J
ُيَس��نُّ الفطر لمسافر يقصر. وسفر القصر على المذهب: يقّدر بمسافة مسيرة 
يومين قاصدين لإلبل، وهي مسافة سّتة عشر فرسخًا، ومقدارها بالكيلو: )واحد 

وثمانون كيلو وثالثمائة وسبعة عشر مرتًا تقريبا(. 

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
))(  � أخرجه البخاري ومسلم.
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L   )61( مسألة  J
المسافر له ثالث حاالت:

أال يك��ون لصوم��ه مزّية على فط��ره، وال لفطره مزّية عل��ى صومه، ففي هذه . )
  الح��ال: يك��ون الصوم أفضل ل��ه؛ ألن هذا هو فعل الرس��ول
قال أبو الدرداء: »كنّا مع النبّي يف رمضان يف يوم ش��ديد الَحرِّ حتى إّن أحدنا 
ليضع يده على رأس��ه من ش��ّدة الَحرِّ وما فينا صائم إال رس��ول اهلل وعبد اهلل 
بن رواحة«)1(، والصوم ال يش��قُّ على الرس��ول هنا؛ ألنه ال يفعل إال األرفق 
واألفضل؛ وألنه أس��رع يف إبراء الذّمة؛ ألن القضاء يتأّخر؛ وألنه أسهل على 
المكّلف غالبًا؛ ألن الصوم والفطر مع الناس أس��هل من أن يستأنف الصوم 

ب؛ وألنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان.  بعد، كما هو مجرَّ
أْن يكون الفطر أرفق بالمسافر، فهنا الفطر أفضل، وإذا شّق عليه بعض الشيء . )

صار الصوم يف حّقه مكروهًا؛ ألن ارتكاب المشّقة مع وجود الرخصة يشعر 
بالعدول عن رخصة اهلل.

أْن يشّق الصوم على المسافر مشّقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم يف . )
ا شكى إليه النّاس أنه قد شّق عليهم  حّقه حرامًا؛ ألن النبّي َلمَّ
الصي��ام، وأهن��م ينتظرون ما س��يفعل الرس��ول دعا بإناء فيه م��اء بعد العصر، 
وهو على بعيره فأخذه وشربه، والناس ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك: إّن 
بع��ض الناس قد صام فقال: »أولئك العص��اة، أولئك العصاة«)2(، فوصفهم 

بالعصيان.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه مسلم.  )((



25

الشرح املمتع يف مسائل )كتاب الصيام(

L   )62( مسألة  J
إذا س��افر من ال يستطيع الصوم لِِكَبٍر، أو مرض ال يرجى، فإنه كالمقيم يلزمه 

الفدية - على الصحيح -، فيطعم عن كّل يوم مسكينًا.

L   )63( مسألة  J
إذا نوى حاضر صيام يوم، ثم س��افر يف أثنائه، فله الفطر. هذا على المش��هور 

م��ن المذهب، وهو الصحيح؛ لعموم ق��ول اهلل تعالى: ) ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
��نَّة م��ن إفطار النبّي  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]البق��رة:184[؛ ولَِم��ا ثبت يف السُّ

� يف أثناء النهار)1(.

L   )64( مسألة  J
المس��افر ال يرتّخ��ص برخص الس��فر حتى يف��ارق القرية � عل��ى الصحيح �؛ 

لقول اهلل تعالى: )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ...( 
]النساء:101[.

L   )65( مسألة  J
المزارع المنفصلة عن القرية ليست منها.

L   )66( مسألة  J
إذا جاز لإلنس��ان أن يفطر خالل اليوم، فله أن يفطر باألكل والشرب وجماع 

أهله، وغير ذلك من المفطرات.

أخرجه مسلم.  )((
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L   )67( مسألة  J
يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا، وإن لم تكونا مريضتين وهذا يشمل أّول 
الحم��ل وآخره، وأّول اإلرضاع وآخره؛ ألن الحامل يش��ّق عليها الصوم من أجل 
الحمل، ال س��ّيما يف األشهر األخيرة؛ وألن صيامها ربما يؤّثر على نمو الحمل إذا 

لم يكن يف جسمها غذاء، فرّبما يضمر الحمل ويضعف. 

وكذل��ك يف المرضع إذا صامت يقّل لبنها فيتض��ّرر بذلك الطفل؛ ولهذا كان 
من رحمة اهلل أن رّخص لهما يف الفطر، وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما، وقد 
يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد.

L   )68( مسألة  J
إذا أفط��رت حام��ل أو مرض��ع خوفًا على أنفس��هما قضتاه فق��ط؛ ألنه إذا لم 
يسقط القضاء عّمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عّمن أفطر لمجّرد 

الخوف من باب أولى.

L   )69( مسألة  J
إذا أفط��رت حام��ل أو مرضع خوفًا على ولديهما فق��ط قضتاه وأطعمتا لكّل 
يوم مسكينًا؛ ألهنما أفطرتا لمصلحة غيرهما، فلزمهما اإلطعام؛ ولقول ابن عباس 
يف قول��ه: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( ]البق��رة:184[ قال: »كانت 
رخصة للش��يخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن 
كّل يوم مسكينًا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أوالدهما أفطرتا وأطعمتا«)1(. 

أخرجه أبو داود، والدارقطني وصّححه، وقال األلباين: حديث شاذ.  )((
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ه��ذا على المذه��ب. ولكّن الصحيح: أنه يلزمها القضاء فق��ط؛ ألن غاية ما يكون 
أهنما كالمريض، والمس��افر، فيلزمهما القضاء فقط، وأّما س��كوت ابن عباس عن 
القض��اء؛ فألن��ه معل��وم. وأّما حدي��ث: »إّن اهلل تعال��ى وضع الصيام ع��ن الحبلى 

والمرضع«)1(، فالمراد بذلك وجوب أدائه، وعليهما القضاء.  

L   )70( مسألة  J
إذا أفط��رت الحام��ل والمرضع لمصلحتهم��ا، ومصلحة الجني��ن، أو الطفل 

َفُيَغلَّب جانب مصلحة األّم. هذا على المذهب، وعليه فتقضيان فقط.

L   )71( مسألة  J
اإلفطار لمصلحة الغير له صور منها ما يلي:

إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم يف الماء، وال يستطيع أن يخرجه إال . )
بعد أن يشرب، فنقول: اشرب وأنقذه.

إطفاء الحريق، كأن يقول: ال أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب، فنقول: . )
اشرب وأطفئ الحريق.

إذا احتي��ج إل��ى دم صائ��م، بحي��ث أصيب رجل آخ��ر بحادث ون��زف دمه، . )
وقال��وا: إّن دم ه��ذا الصائ��م يصلح ل��ه، وإن لم يت��دارك ه��ذا المريض قبل 
الغروب فإنه يموت، فله أن يأذن يف اس��تخراج دمه من أجل إنقاذ المريض، 
ويف ه��ذه الحال يفطر بناًء على القول الراجح يف أّن ما س��اوى الحجامة فهو 
مثله��ا. وأّما المذهب: فال يفطر بإخراج الدم إال بالحجامة فقط دون الفصد 

والشرط. ولكّن الصحيح: أّن ما كان بمعناها يأخذ حكمها.

أخرجه الخمسة، وحسنه الرتمذي، وقال األلباين: »حسن صحيح«.  )((
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L   )72( مسألة  J
قول المؤلف: )أطعمتا لكّل يوم مس��كينًا( ظاه��ره: أّن اإلطعام واجب على 
الحامل والمرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس السابق. ولكّن المذهب: أن اإلطعام 

واجب على من تلزمه النفقة. 

L   )73( مسألة  J
إذا ُجّن اإلنس��ان جميع النهار من قبل الفجر حتى غربت الش��مس فال يصّح 

صومه؛ ألنه ليس أهالً للعبادة، وليس أهالً للوجوب.

L   )74( مسألة  J
إذا أغمي على اإلنسان جميع النهار فال يصّح صومه؛ ألنه ليس بعاقل، ولكن 

يلزمه القضاء؛ ألنه مكلف. هذا قول جمهور العلماء، وهو المذهب.

L   )75( مسألة  J
إذا أغم��ي على اإلنس��ان قب��ل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الش��مس فصومه 

صحيح.

L   )76( مسألة  J
إذا ن��ام م��ن قب��ل أذان الفجر ول��م يس��تيقظ إال بعد غروب الش��مس فصومه 
صحي��ح؛ ألن��ه م��ن أهل التكلي��ف ولم يوج��د ما يبط��ل صومه، وال قض��اء عليه. 

والفرق بينه وبين الُمْغَمى عليه أّن النائم إذا ُأوقظ يستيقظ بخالف المغمى عليه.
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L   )77( مسألة  J
يج��ب تعيين النّية قبل طلوع الفج��ر لصوم كّل يوم واجب؛ لحديث: »من لم 
يبيِّ��ت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له«)1(؛ وألن كّل يوم عبادة مس��تقّلة. هذا 

على المشهور من المذهب. 

ولكّن الصحيح: أنه تكفي النّية يف أّول الش��هر للش��هر كّله ما لم يقطعه لعذر 
كمرض أو س��فر أو حيض فيس��تأنف النّية؛ ألنه إذا لم تق��ع النّية يف كلِّ ليلة حقيقة 

فهي واقعة حكمًا؛ وألن األصل بقاء النّية ولم يوجد ما يزيل استمرارها.

L   )78( مسألة  J
إذا نوى اإلنس��ان حينما ش��رع يف صوم شهرين متتابعين فإنه يكفيه عن جميع 
األيام � على الصحيح � ما لم يقطع ذلك لعذر، ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد 

النّية.

L   )79( مسألة  J
ال تج��ب نّية الفريضة: يعني ال يج��ب أن ينوي أنه يصوم فرضًا، ألن التعيين 
يغني عن ذلك، فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أّن صيام رمضان فرض، وإذا نوى 

الصيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه فرض.

			

أخرجه الدارقطني، والبيهقي. ووثق رواته الدارقطني وأقرُه البيهقي.  )((
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L   )80( مسألة  J
إذا قال شخص: )أنا صائم غدًا إن شاء اهلل(، فإنه ينظر: إن كان مراده االستعانة 
بالتعليق بالمش��يئة لتحقيق مراده فصيام��ه صحيح، وأّما إن قال ذلك مرتّددًا، يعني 

ال يدري هل يصوم أو ال يصوم فإنه ال يصّح؛ ألن النّية ال بّد فيها من الَجْزم.

L   )81( مسألة  J
يكفي يف نّية الصيام األكل والش��رب بنّية الصوم، فلو قام اإلنس��ان آخر الليل 

وأكل على أنه سحور لكفى.

L   )82( مسألة  J
يصّح صوم النفل المطلق فقط بنّية من النهار قبل الزوال أو بعده، بش��رط أال 
رًا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه ال يصّح؛ لحديث: »أّن النبّي  يأيت مفطِّ
 دخ��ل ذات يوم عل��ى أهله فقال: هل عندكم من ش��يء؟ قالوا: ال، 
قال: فإّني إذًا صائم«)1(، فقوله: »إذًا« ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النّية من النهار. 

L   )83( مسألة  J
يج��ب - عل��ى الصحيح - تبيي��ت النّية لصيام النف��ل المقّيد، ف��إذا صام يوم 
االثني��ن، أو الخمي��س، أو األي��ام البيض، أو الس��ّت من ش��وال، أو ي��وم عرفة، أو 
عاشوراء ونحوها، ونوى من أثناء النهار، فال يثاب ثواب من صام تلك األيام من 

أول النهار؛ ألنه ال يصدق عليه أنه صامها كاملة.

أخرجه مسلم.  )((
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L   )84( مسألة  J
َم��ْن نوى صيام نفل أثناء النهار فإنه ال يثاب إال من وقت النّية فقط. هذا على 
المذه��ب، وه��و الصحيح؛ لحديث: »إّنم��ا األعمال بالنّيات وإّنم��ا لكّل امرئ ما 

نوى«)1(.
L   )85( مسألة  J

إذا ق��ال: إْن كان غ��دًا من رمضان فهو فرضي ل��م يصّح صومه؛ ألن قوله هذا 
وق��ع عل��ى وجه الرتّدد، والنّية ال بّد فيها من الجزم، فلو لم يس��تيقظ إال بعد طلوع 

الفجر، ثم تبّين أّنه من رمضان، فعليه قضاء هذا اليوم. هذا على المذهب.

ولك��ّن الصحي��ح، وهو الرواي��ة الثانية عن اإلمام أحمد: أن��ه يصّح؛ ألنه إنما 
عّلقه ألنه ال يعلم أّن غدًا من رمضان، فرتّدده مبني على الرتّدد يف ثبوت الشهر، ال 

على الرتّدد يف النّية.

L   )86( مسألة  J
إذا ق��ال ليل��ة الثالثين من رمض��ان: إن كان غدًا من رمض��ان فأنا صائم صّح 

صومه حتى على المذهب؛ ألنه مبنّي على ثبوت الشهر.

L   )87( مسألة  J
م��ن نوى اإلفط��ار أفط��ر، أي انقطعت نّية صوم��ه؛ لحديث: »إّنم��ا األعمال 

بالنّيات«)2(؛ وألن الصوم نّية وليس شيئًا يفعل.

متفق عليه.  )((

متفق عليه.  )((
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L   )88( مسألة  J
َقْطُع نّية الصوم ليس كمن أكل أو ش��رب،  فلو نوى الصيام بعد ذلك نفالً يف 

أثناء النهار جاز، إال أن يكون يف رمضان؛ ألنه ال يصّح يف رمضان صوم غيره.

L   )89( مسألة  J
من صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فال يفسد صومه؛ ألن المحظور يف 
العبادة ال تفسد العبادة به، إال بفعله وال تفسد بنية فعله. وهذه قاعدة مفيدة وهي: 
)أّن م��ن ن��وى الخروج من العبادة فس��دت إال يف الحّج والعم��رة، ومن نوى فعل 

محظور يف العبادة لم تفسد إال بفعله(. 

وله��ذا أمثل��ة منها ما ذكرناه هنا يف مس��ألة الصوم. ومنها: ما ل��و كان متحّريًا 
ل��كالم م��ن الهاتف فدخل يف الصالة وم��ن نّيته أنه إن كلمه من يتح��ّراه أجابه فلم 

يكّلمه فصالته ال تفسد.

L   )90( مسألة  J
إذا كان اإلنس��ان صائما نفاًل، ثم نوى اإلفطار، ثم قيل له: كيف تفطر لم يبق 
م��ن الوق��ت إال أقّل من نصف اليوم؟! قال: إذًا أنا صائم، فإنه يكتب له الصيام من 

النّية الثانية؛ ألنه قطع النّية األولى وصار مفطرًا.

L   )91( مسألة  J
إذا عزم الصائم على أنه إْن وجد ماء شربه فال يفسد صومه؛ ألن القاعدة تقول: 

)من نوى فعل محظور يف العبادة لم تفسد إال بفعله(؛ وألنه لم ينو قطع صومه.
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L   )92( مسألة  J
َم��ْن نوى اإلفط��ار يف رمضان أفطر، ف��إن كان ممن يباح ل��ه الفطر كالمريض 
والمس��افر ف��ال يلزم��ه اإلمس��اك، وإن كان ال يباح ل��ه الفطر، فيلزمه اإلمس��اك مع 

اإلثم؛ ألنه َلّما شرع يف صيام اليوم ألزم نفسه به فصار يف حّقه كالنذر.

L   )93( مسألة  J
َم��ْن لم يصم من رمض��ان متعّمدًا فال يقضي � على الصحي��ح �، ولو قضاه لم 
يقب��ل منه؛ لحدي��ث: »من عمل عمالً ليس علي��ه أمرنا فه��و رّد«)1(. وأّما حديث: 
»ّمْن أفطر يومًا من رمضان متعّمدًا لم يقضه صوم الدهر«)2( فهو حديث ضعيف، 

وعلى تقدير صّحته يكون المعنى: أنه ال يكون كالذي فعل يف وقته.

			
ْوَم، َويحُوِجبحُ الَكفَّاَرَة َبابحُ َما يحُْفِسدحُ الصَّ

L   )94( مسألة  J
أص��ول المفطرات ثالثة: )األكل، والش��رب، والجم��اع(، وقد ذكرها اهلل يف 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  قول��ه: 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]البقرة:187[. 

وقد أجمع العلماء على أّن هذه الثالثة تفس��د الصوم، وما سوى ذلك سيأيت � 
إن شاء اهلل � الكالم عليه.

أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، ووصله أصحاب السنن.  )((
أخرجه البخاري معّلقًا بصيغة الّتمريض، ووصله أصحاب السنن.  )((
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L   )95( مسألة  J
شروط المفطرات ثالثة: )العلم، والّذْكر، والعمد(.

L   )96( مسألة  J
من أكل أو ش��رب أو جامع عامدا عالما ذاكرا فس��د صومه؛ لقول اهلل تعالى: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]البقرة:187[.

L   )97( مسألة  J
األكل: هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم.

			
L   )98( مسألة  J

إدخال شيء إلى المعدة يشمل ما ينفع وما يضّر، ويشمل أيضا ما ال ينفع وما 
ال يضّر � على الصحيح �، فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضّر كأكل 
الحشيش��ة ونحوها، وما ال نفع فيه وال ضرر مثل أن يبتلع خرزة أو نحوها، ووجه 
العموم إطالق اآلية ) ڄ ڄ( ]البقرة:187[ ]البقرة:187[، وهذا يسّمى أكالً.

L   )99( مسألة  J
الشرب يشمل ما ينفع وما يضّر، وما ال نفع فيه وال ضرر، فكّل ما يشرب من 

ماء، أو مرق، أو لبن، أو دم، أو دخان، أو غير ذلك.
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L   )100( مسألة  J
يلحق باألكل والشرب ما كان بمعناهما، كاإلبر المغّذية التي تغني عن األكل 

والشرب.

L   )101( مسألة  J
��ر؛ ألن األنف منفذ يصل إلى المع��دة، ودليل ذلك: قول النبي  الس��عوط ُيَفطِّ

 للقيط بن صرة: »وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائمًا«)1(.

L   )102( مسألة  J
السعوط: هو ما يصل إلى الجوف عن طريق األنف.

L   )103( مسألة  J
��ر، والعّل��ة وصول الش��يء إلى الج��وف، والحقن��ة تصل إلى  االحتق��ان ُيَفطِّ
الج��وف، ف��إذا وصل إلى الجوف ش��يء عن طري��ق الفم، أو األن��ف، أو أي منفذ 

كان، فإنه يكون مفطرًا. هذا هو المشهور من المذهب، وعليه أكثر أهل العلم. 

ولكّن الصحيح: أّن االحتقان ال يفّطر؛ ألنه ال يطلق عليه اسم األكل والشرب 
��نَّة أّن من��اط الحكم وصول  ال لغ��ة وال عرف��ًا، وليس هناك دليل يف الكتاب والسُّ
الش��يء إلى الجوف. ثم لدينا قاعدة مهمة، وهي: )أّننا إذا ش��ككنا يف الشي أمفطر 
هو أم ال؟ فاألصل عدم الفطر(، فال نجرؤ على أن نفسد عبادة متعّبد هلل إال بدليل 

واضح يكون لنا ُحّجة عند اهلل.

أخرجه الثالثة، وصّححه ابن خزيمة، وابن حبان، واأللباين.  )((
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L   )104( مسألة  J
ُبر االحتقان: هو إدخال األدوية عن طريق الدُّ

L   )105( مسألة  J
بر عنّد لعالج شّدة الحّمى، أو من  ِمن الُحَقِن المعروفة اآلن: ما يوضع يف الدُّ

أجل العلم بحرارة المريض، وما أشبه ذلك، فكّل هذا ال يفّطر. 

L   )106( مسألة  J
إذا اكتحل الصائم بما يصل إلى حلقه فقد أفطر؛ ألنه وصل إلى شيء مجّوف 

يف اإلنسان وهو الحلق. هذا على المذهب. 

 ولك��ّن الصحي��ح: أّن االكتحال ال يفّطر ولو وصل طع��م الكحل إلى الحلق
ه. إال أن يبتلعه فيصل إلى جوفه، والواجب عليه أن َيُمجَّ

L   )107( مسألة  J
قطرة العين تفّطر إذا وصل الطعم إلى حلقه، ألهنا وصلت إلى شيء مجوف 

يف اإلنسان وهو الحلق. هذا على المذهب. 

ولك��ّن الصحيح: أّن ه��ذا ال يفّطر ولو وصل طعم القط��رة إلى الحلق إال أن 
ها. يبتلعه فيصل إلى جوفه. والواجب عليه: أن َيُمجَّ

L   )108( مسألة  J
مناط الحكم: وصول الشيء إلى الحلق ال إلى المعدة. هذا على قول. 

ولكّن الصحيح: أّن مناط الحكم: وصول ش��يء إلى المعدة؛ ألنه ليس هناك 
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دليل يدّل على أّن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق؛ ألنه أحيانًا يصل الطعم 
إلى الحلق، ولكن ال يبتلعه وال ينزل، ويكون منتهاه الحلق فمثل هذا ال يمكن أن 
نتجاسر ونقول: إّن اإلنسان يفطر بذلك، ثم إنه أحيانًا عندما يتجشأ اإلنسان يجد 
الطع��م يف حلق��ه لكن ال يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تجش��أ به وال نقول: 
إنه أفطر، ألنه ربما يتجش��أ ويخرج بعض الش��يء لكن ال يص��ل إلى الفم بل ينزل 

وهو يحس بالطعم.

L   )109( مسألة  J
إذا أدخل الصائم إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان فقد أفطر، كما لو أدخل 
منظارًا إلى معدته حتى وصل إليها، فإنه يكون بذلك مفطرًا. هذا على المذهب. 

ولك��ّن الصحي��ح: أنه ال يفطر إال أن يكون يف هذا المنظار أو يف ذلك الش��يء 
دهن أو نحوه يصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مفطرًا.

L   )110( مسألة  J
إذا كان إلنس��ان فتحة يف بطنه، وأدخل إلى بطنه شيئًا عن طريق هذه الفتحة، 

فعلى المذهب: يفطر بذلك كما لو داوى الجائفة. 

ولك��ّن الصحيح: أن��ه ال يفطر بذلك إال أن تجعل ه��ذه الفتحة بداًل عن الفم 
بحيث يدخل الطعام والشراب منها النسداد المرئ أو تقرحه، ونحو ذلك فيكون 

ما أدخل منها مفّطرًا كما لو أدخل من الفم.

L   )111( مسألة  J
إذا أدخ��ل الصائم عن طري��ق إْحِليِله � أي قناة ذكره � خيطًا فيه طعم دواء فإنه 

َكر ال يصل إلى الجوف. ال يفطر؛ ألن ما دخل عن طريق الذَّ
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L   )112( مسألة  J
إذا اس��تقاء الصائم، أي تعّمد خروج القيء فسد صومه ويأثم؛ لحديث: »من 
اس��تقاء عم��دًا فليقض، وم��ن ذرعه القيء فال قض��اء عليه«)1(؛ وألن اإلنس��ان إذا 

استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب.

L   )113( مسألة  J
م��ن غلبه الق��يء فصوم��ه صحيح وال إث��م عليه. ه��ذا على المذه��ب، وهو 
الصحي��ح؛ لحدي��ث: »م��ن اس��تقاء عم��دًا فليقض، وم��ن ذرعه الق��يء فال قضاء 

عليه«)2(، وذرعه: أي غلبه.

L   )114( مسألة  J
ال ُيَفّط��ر م��ن القىء إال ما خرج من المعدة، س��واء كان قلي��اًل أو كثيرًا، أّما ما 

خرج بالتعتعة من الحلق فإنه ال ُيَفّطر.

L   )115( مسألة  J
ال يح��ّل لإلنس��ان يف الص��وم الواج��ب س��واء رمض��ان أو غي��ره أن يتقيأ إال 
للض��رورة، فإن اضطّر إلى القيء فيتقيأ، ثم يعيد عل��ى بدنه ما يحصل به القّوة من 

األكل الشرب.

أخرجه الخمسة، وصّححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، واأللباين.  )((

أخرجه الخمسة، وصّححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، واأللباين.  )((
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L   )116( مسألة  J
استدعاء القيء له طرق منها: 

النظر: أن ينظر إلى شيٍء كريٍه فتتقّزز نفسه ثم يقيء.. )
الشّم: أن يشّم رائحة كريهة فيقيء.. )
العصر: أن يعصر بطنه عصرًا شديدًا إلى فوق ثم يقيء.  . )
الجذب: أن يدخل أصبعه يف فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقيء.  . )
السمع: أن يسمع شيئًا كريهًا فتتقّزز نفسه ثم يقيء.. 5

L   )117( مسألة  J
إذا استمنى الصائم فسد صومه وأثم � وهذا باالتفاق �؛ لحديث: »يدع طعامه 
وش��رابه وش��هوته من أجلي«)1(؛ وقياس��ا على االس��تقاء؛ ألن كاّل منهما ُيضعف 

البدن إذا استدعي.

L   )118( مسألة  J
االس��تمناء: هو طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء باليد، أو بالتدلك على 

األرض، أو ما أشبه ذلك.

L   )119( مسألة  J
إذا باشر الصائم فأمنى فسد صومه، وأثم، سواء باشر باليد، أو بالوجه بتقبيل، 

أو بالفرج.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )120( مسألة  J
إذا استمنى الصائم أو باشر بدون إنزال فال يفسد صومه.

L   )121( مسألة  J
إذا كّرر الصائم النظر حتى أنزل فسد صومه.

L   )122( مسألة  J
إذا أنزل الصائم بنظرة واحدة لم يفسد صومه؛ لوجود المشّقة عليه يف ذلك. 

L   )123( مسألة  J
إذا اس��تمّر الصائم يف النظرة الواحدة حتى أنزل فس��د صومه؛ ألن االستمرار 

كالتكرار، بل قد يكون أقوى منه يف استجالب الشهوة واإلنزال.

L   )124( مسألة  J
إذا فّك��ر حت��ى أن��زل لم يفس��د صوم��ه، إال إن حصل معه عم��ل يحصل به 
اإلن��زال كعبث بذكره ونحوه؛ لعموم حديث: »إّن اهلل تجاوز عن أّمتي ما حدثت 
به أنفسها ما لم تعمل أو تتكّلم«)1(، وهذا لم يعمل، ولم يتكّلم إنما حّدث نفسه 

وفّكر فأنزل.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )125( مسألة  J
إذا تح��ّدث الصائم مع زوجته حتى أنزل فإن��ه يلحق بالنظر فيكون أخّف من 
المباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النّظر، فإن اإلنسان مع القول قد يكون 

أشّد تلذذًا من النّظر.

L   )126( مسألة  J
إذا احتلم الصائم فال يفس��د صومه حتى وإن نام على تفكير يف الجماع؛ ألن 

النائم غير قاصد، وقد رفع عنه القلم.

L   )127( مسألة  J
أحيانًا يستيقظ اإلنسان حينما يتحّرك الماء الدافق، فال يلزمه يف هذه الحال أن 
يمسكه؛ ألنه انتقل من محّله وال يمكن رّده؛ ألن حبسه بالضغط على الذكر مضّر، 

رر.  كما لو تحّركت معدته ليتقيأ، فإنه ال يلزمه أن يحبسها؛ لَِما يف ذلك من الضَّ

L   )128( مسألة  J
إذا أمذى الصائم فس��د صومه، س��واء بمباش��رة أو بغير مباش��رة؛ قياسا على 

المني. هذا على المذهب. 

ولك��ّن الصحيح: أّنه ال يفس��د صوم��ه؛ والحّجة في��ه: عدم الحّجة على إفس��اد 
الصوم بالمذي؛ ألن هذا الصوم عبادة شرع فيها اإلنسان على وجه شرعّي فال يمكن 
أن نفسد هذه العبادة إال بدليل؛ وألن الَمْذي دون المني ال بالنسبة للشهوة وال بالنسبة 
النحالل البدن، وال بالنسبة لألحكام الشرعّية حيث يخالفه، فال يمكن أن ُيلحق به. 
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L   )129( مسألة  J
الَمْذي: هو ماء رقيق يحصل عقيب الش��هوة بدون أن يحس به اإلنس��ان عند 

خروجه، وهو بين البول والمني من حيث النجاسة.

L   )130( مسألة  J
المني طاهر � على الصحيح � موجب لغسل جميع البدن.

L   )131( مسألة  J
البول نجس � باإلجماع � موجب لغسل ما أصاب من البدن والمالبس.

L   )132( مسألة  J
َكر واألنثيين، وال يوجب الغس��ل إذا أصاب  الَمْذي نجس موجب لغس��ل الذَّ

 .)1(
 المالبس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت ذلك عن النبّي

والقول: بنجاس��ة الَمْذي هو المذهب، وه��و قول الجمهور، وهو الصحيح. 
ولكن ذهب اإلمام أحمد يف رواية عنه: إلى أنه طاهر.

L   )133( مسألة  J
إذا احتج��م الصائ��م فخ��رج منه دم فس��د صوم��ه؛ لحديث: »أفط��ر الحاجم 
والمحج��وم«)2(؛ وألنه إذا خرج منه هذا ال��ّدم أصاب بدنه الضعف، الذي يحتاج 

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه الخمسة إال الرتمذي، وصّححه اإلمام أحمد، وابن حبان، والحاكم، ونقل الحاكم عن إسحاق   )((
ب��ن راهويه تصحيح��ه، وصححه علي ب��ن المديني، والبخاري، وقال النووي: »على ش��رط مس��لم«، 

وصححه األلباين.



43

الشرح املمتع يف مسائل )كتاب الصيام(

معه إلى غذاء لرتتّد عليه قّوته. هذا على المذهب، وهو من مفرداته، وهو الصحيح.

L   )134( مسألة  J
��َم وهو صائم فس��د صوم��ه. هذا عل��ى المذهب؛ لحدي��ث: »أفطر  َم��ْن َحجَّ
َم بطريق غير  الحاج��م والمحجوم«)1(. ولك��ن الذي يظهر لي: أّن  الصائم إذا َحجَّ
مباش��ر وال يحتاج إلى مّص فال معنى للقول بالفطر؛ ألن األحكام الش��رعّية ينظر 
فيها إلى العلل الش��رعّية، والقاعدة تقول: )الحكم يدور مع عّلته وجودا وعدما(. 
��َم بطريق مباش��ر يحت��اج إلى مّص فإن صومه يفس��د؛ ألن الرس��ول  وأّم��ا إذا َحجَّ
� يتكّلم عن ش��يء معهود يف زمن��ه، فتكون »أل« يف قوله: »الحاجم« 
للعه��د الذهني المعروف عندهم. فإذا مّص الحاج��م قوارير الحجامة فإنه يصعد 
الّدم إلى فمه، وربما من شّدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث ال يشعر، وهذا 

يكون شربًا للّدم فيكون بذلك مفطرًا.

L   )135( مسألة  J
لو أّن الحاجم حجم بآالت منفصلة ال تحتاج إلى مّص، فإنه ال يفطر بذلك، 

حتى عند القائلين بفساد صوم الحاجم بالحجامة. 

L   )136( مسألة  J
ال ُيلح��ق بالحجامة نحوها كالفصد، والش��رط، واإلرع��اف، والتّرع بالّدم؛ 
ألن الفط��ر بالحجامة تعب��دي فليس له عّل��ة معلومة، والقاعدة تق��ول: )األحكام 
التعبدّية ال يقاس عليها(؛ ألن من ش��رط القياس اجتماع األصل والفرع يف العّلة، 
وإذا لم تكن معلومة فال قياس. هذا على المذهب. ولكّن الصحيح: أّن عّلة الفطر 

بالحجامة معلومة فيلحق بالحجامة نحوها.

انظر الحاشية السابقة.  )((
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L   )137( مسألة  J
مغاالة العاّمة بحيث إّن اإلنس��ان لو استاك وأدمت لّثته قالوا: أفطر، ولو حّك 
جلده حتى خرج الدم قالوا: أفطر، ولو قلع ضرس��ه وخرج الدم قالوا: أفطر، ولو 
رع��ف بدون اختي��اره قالوا: أفطر، فكّل ه��ذه مبالغة، فقلع الّض��رس ال يفّطر ولو 
خرج الّدم؛ ألن قالع ضرس��ه ال يقصد بذل��ك إخراج الّدم، وإنما جاء خروج الّدم 
تبعًا، وكذلك لو حّك اإلنسان جلده، أو َبطَّ الجرح حتى خرجت منه المادة العفنة 

فكّل ذلك ال يضّر.

L   )138( مسألة  J
غير العامد نوعان:

أن يحص��ل المفّط��ر بغير اختياره ب��ال إكراه، مثل أن يطير إل��ى فمه غبار أو . )
دخ��ان أو حش��رة أو يتمضمض، فيدخ��ل الماء بطنه بغير قص��د فال يفطر، 
والدلي��ل على ذلك: قول اهلل تعالى: }َوَلْي��َس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما َأْخَطْأُتْم بِِه 

��َدْت ُقُلوُبُك��ْم{ )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  َوَلكِ��ْن َما َتَعمَّ
ے ے ۓ ۓ( ]األح��زاب:5[ وه��ذا لم يتعّمد قلبه فعل المفس��د فيكون 

صومه صحيحًا.
أن يفع��ل م��ا يفّط��ر مكره��ًا عليه فال يفس��د صوم��ه؛ لقول��ه تعالى: )چ . )

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ(  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
]النح��ل:106[، ف��إذا كان حكم الكفر يعفى عنه م��ع اإلكراه، فما دون الكفر 

من باب أولى.
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L   )139( مسألة  J
ضّد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين:

1 ( جهل باحلكم الشرعّي: �

أي ال ي��دري أّن ه��ذا ح��رام. ودليل��ه: حديث عدي ب��ن حاتم: »أن��ه أراد أن 
يص��وم وق��رأ ق��ول اهلل تعال��ى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ( ]البق��رة:187[ فأت��ى بعقال أس��ود، � حبل ترب��ط به يد البعي��ر � وأتى بعقال 
أبي��ض، وجعلهما تحت وس��ادته، وجع��ل يأكل وينظ��ر إلى الخيطي��ن حتى تبّين 
الخي��ط األبي��ض من الخيط األس��ود«، فهذا أخطأ يف فهم اآلي��ة؛ ألن المراد هبا أّن 
الخيط األبيض: هو بياض النهار، والخيط األسود: هو سواد الليل، فلّما جاء إلى 
النبّي  وأخره قال له: »إّن وس��ادك لعريض أن وسع الخيط األبيض 
واألس��ود«)1(، ولم يأمره بالقضاء؛ ألنه جاهل لم يقصد مخالفة اهلل ورس��وله، بل 

رأى أن هذا هو حكم اهلل ورسوله فعذر هبذا.

2 ( جهل باحلال:  �

أي ال ي��دري أن��ه يف ح��ال يح��رم علي��ه األكل والش��رب، وكالهم��ا ع��ذر. 
ودليل��ه: حديث أس��ماء بنت أبي بك��ر قالت: »أفطرنا يف يوم غي��م على عهد النبّي 
 ثم طلعت الش��مس«)2(، فأفطروا يف النهار بناًء على أّن الشمس قد 
غرب��ت فهم جاهلون، ال بالحكم الش��رعّي ولكن بالحال، ل��م يظنّوا أّن الوقت يف 

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه البخاري.  )((
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النه��ار، ولم يأمرهم النب��ّي بالقضاء، ولو كان القضاء واجب��ًا ألمرهم به؛ ألنه من 
شريعة اهلل وإذا كان من شريعة كان محفوظًا تنقله األّمة؛ ألنه مّما تتوافر الدواعي 

لنقله، فلّما لم يحفظ، ولم ينقل عن النبّي، فاألصل: براءة الذّمة، وعدم القضاء.

L   )140( مسألة  J
ّمْن أفطر قبل أن تغرب الشمس ثم تبّين له أّن الشمس لم تغرب، وجب عليه 

اإلمساك وصومه صحيح، ألنه أفطر بناًء على سبب ثم تبّين عدمه. 

L   )141( مسألة  J
يش��رتط لرفع الحكم باإلكراه أن يفعل الش��يء الذي أك��ره عليه لدفع اإلكراه 
ال لالطمئنان به، يعني أنه ش��رب أو أكل دفعًا لإلكراه ال رضًا باألكل أو الش��رب 
بعد أن أكره عليه، فإن فعله رضًا باألكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه ال يعتر 
مكرهًا. هذا هو المش��هور من المذهب. وقيل: بل يعتر مكرهًا؛ ألن أكثر الناس 
ال س��ّيما الع��وام ال يفّرقون بين أن يفعلوا هذا الش��يء لدفع اإلك��راه أو أن يفعلوه 
اطمئنان��ًا ب��ه؛ ألهنم أكرهوا، وعموم حدي��ث: »إّن اهلل تجاوز لي ع��ن أّمتي الخطأ 

والنسيان وما استكرهوا عليه«)1( يشمل هذه الصورة، وهذا اختيار ابن تيمّية.

L   )142( مسألة  J
إذا أغمي على اإلنسان وهو صائم، فصّبوا يف فمه ماء لعّله يصحو فصحا فال 
يفط��ر هب��ذا؛ ألنه غير قاص��د، فالذي صبَّ يف فمه الماء ش��خص آخر، وهو مغمى 
علي��ه ال يح��ّس، كما لو أتيت إلى ش��خص نائم وصببت يف فمه م��اء فإنه ال يفطر؛ 

أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن حبان، واأللباين.   )((
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ألن��ه بغي��ر قصد، وإذا صببت يف فمه الماء فس��وف يبتلعه وهو نائ��م، ولكنّه يبتلعه 
وهو غير تاّم الشعور فال يفسد صومه.

L   )143( مسألة  J
إذا أك��ره الرجل زوجت��ه على الجماع وه��ي صائمة، وعجزت ع��ن مدافعته 

فصيامها صحيح ويأثم هو. 

L   )144( مسألة  J
إذا أكل الصائم أو ش��رب ناس��يًا فال ش��يء عليه؛ لق��ول اهلل تعال��ى: }َربَّنَا اَل 
ُتَؤاِخْذَن��ا إِْن َنِس��ْينَا َأْو َأْخَطْأَن��ا{ ]البق��رة:86)[ فق��ال اهلل تعالى: »ق��د فعلت«)1(؛ 
ولحدي��ث: »من نس��ي وهو صائم ف��أكل أو ش��رب فليتّم صومه فإنم��ا أطعمه اهلل 

وسقاه«)2(.

L   )145( مسألة  J
اَلً بأنه إن كان  إذا أكل الصائم ناسيًا حّتى بقي عليه قليل من الطعام فأكله ُمَتأوِّ
ما سبق أكُلُه ناسيًا ال يفّطر مع أنه أكثر فأقّله ال يفّطر تبعًا، وإن كان ما سبق مفّطرًا 

فهو اآلن غير صائم فله أكل البقية، فالمذهب: أنه غير معذور بالجهل. 

ولك��ن على الق��ول الراجح، وهو العذر بالجهل: يحتم��ل أن يكون معذورًا؛ 
لتأّول��ه، ويحتم��ل أاّل يكون مع��ذورًا؛ لتفريطه؛ ألن الواجب عليه هنا: أن يس��أل، 

وعلى كّل حال فقضاء الصوم أحوط.

أخرجه مسلم.  )((
أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )146( مسألة  J
إذا أكل الصائم أو ش��رب ناس��يًا، ث��م ذكر أنه صائم واللقم��ة يف فمه لزمه أن 
يلفظه��ا؛ ألهن��ا يف الفم وهو يف حك��م الظاهر، ويدّل على أنه يف حك��م الظاهر: أّن 

الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه.

L   )147( مسألة  J
إذا أكل الصائ��م أو ش��رب ناس��يًا، ثم ذكر أن��ه صائم وقد ابتل��ع اللقمة حتى 

وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها. 

L   )148( مسألة  J
إذا جامع الصائم ناسيا فسد صومه. هذا على المشهور من المذهب. 

ولك��ّن الصحي��ح: أّن الجم��اع كغيره يف ش��روط المفط��رات، والدليل: عدم 
ق اهلل ورس��وله ، ولم  ق إال بين م��ا َفرَّ الدلي��ل عل��ى الفرق، ف��ال ُيَفرَّ

ق اهلل ورسوله بين الجماع وغيره إال يف مسألة واحدة وهي الكّفارة. ُيَفرِّ

L   )149( مسألة  J
إذا طار إلى حلق الصائم ذباب، أو غبار فال يفّطر؛ ألنه بغير قصد.

L   )150( مسألة  J
ال يقال للعامل الذي يعمل يف الرتاب ال تعمل وأنت صائم؛ ألن طيران الغبار 

إلى حلقه ليس بمقصود، فال يفّطر.
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L   )151( مسألة  J
إذا أصب��ح يف فم الصائم طعام فلفظه فال يفس��د صوم��ه؛ ألنه لم يبتلع طعامًا 

بعد طلوع الفجر.

L   )152( مسألة  J
إذا اغتسل الصائم فدخل الماء إلى جوفه، فإنه ال يفطر بذلك؛ لعدم القصد.

L   )153( مسألة  J
إذا تمضمض الصائم فدخل الماء إلى جوفه، فإنه ال يفطر؛ لعدم القصد.

L   )154( مسألة  J
 إذا استنش��ق الصائ��م الم��اء يف الوض��وء مث��الً، ثّم ن��زل الماء إل��ى جوفه فإنه 

ال يفطر؛ لعدم القصد.

L   )155( مسألة  J
إذا بالغ الصائم يف االستنش��اق أو المضمضة، مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ 

فيهما، ودخل الماء إلى جوفه فإنه ال يفطر بذلك؛ لعدم القصد.

L   )156( مسألة  J
إذا زاد الصائ��م يف المضمضة، أو االستنش��اق عن ثالث مرات، فدخل الماء 

إلى حلقه، فإنه ال يفسد صومه؛ لعدم قصده.
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L   )157( مسألة  J
إذا يب��س َفُم الصائم فتمضمض م��ن أجل أن يبتّل فمه، أو تغرغر بالماء ونزل 

إلى بطنه، فال يفطر بذلك؛ ألنه غير مقصود.

L   )158( مسألة  J
يجوز للصائم أن يستعمل الفرش��ة والمعجون، لكن األولى أال يستعملهما؛ 
لَِم��ا يف المعج��ون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وب��داًل من أن يفعل ذلك يف 

النهار يفعله يف الليل، أو يستعمل الفرشة بدون المعجون.

L   )159( مسألة  J
إذا أكل يعتق��د أن��ه يف ليل فبان هنارًا لم يصّح صوم��ه وعليه القضاء، فال يعذر 
بالجه��ل بل العرة بالواقع. هذا على المذه��ب. ولكّن الصحيح: أّنه يصّح صومه 
وال قضاء عليه؛ ألنه كان جاهالً؛ وألن اهلل أذن له أن يأكل حتى يتبّين، ومن القواعد 
الفقهّية المقّررة: )ما ترّتب على المأذون فليس بمضمون(، أي ليس له حكم؛ ألنه 

مأذون فيه.

L   )160( مسألة  J
من أتى مفطرًا وهو ش��اّك يف طلوع الفجر فصومه صحيح، س��واء غلب على 
ظنّ��ه أّن الفجر طلع، أو غلب على ظنّ��ه أنه لم يطلع؛ ألنه بنى على أصل وهو بقاء 
الليل؛ ولقول اهلل تعالى: )ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ( ]البقرة:286[؛ وألن 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  ق��ال:  اهلل 



51

الشرح املمتع يف مسائل )كتاب الصيام(

ڃ چ چ چ چ ڇ( ]البقرة:187[ وضّد التبّين الشّك والظّن؛ ولحديث 
أس��ماء بنت أبي بكر حيث أكلوا يظنّون غروب الش��مس، ثم طلعت)1(، وإذا كان 
هذا يف آخر النهار فأّوله من باب أولى؛ ألن أوله مأذون له يف األكل والشرب حتى 

يتبّين له الفجر.

L   )161( مسألة  J
إذا أكل الصائم أو شرب شاّكًا يف غروب الشمس فسد صومه؛ ألنه َبنَى على 
أص��ل وهو بق��اء النهار، فال يجوز أْن يأكل مع الش��ك يف غروب الش��مس، وعليه 
القضاء ما لم يعلم أنه أكل بعد غروب الشمس. هذا على المذهب، وهو الصحيح.

L   )162( مسألة  J
إذا أكل الصائم ظاّنًا أّن الش��مس غربت، ثم تبّين أهنا لم تغرب لزمه القضاء. 
هذا على لمذهب. ولكّن الصحيح: أنه ال يلزمه القضاء؛ لحديث أسماء بنت أبي 
بكر قالت: »أفطرنا يف يوم غيم على عهد النبّي  ثم طلعت الش��مس 

ولم نؤمر بالقضاء«)2(.

L   )163( مسألة  J
رجل غابت عليه الشمس وهو يف األرض وأفطر، وطارت به الطائرة، ثم رأى 
الشمس فال يلزم أن يمسك؛ ألن النهار يف حّقه انتهى، والشمس لم تطلع عليه بل 

هو الذي طلع عليها.

أخرجه البخاري.  )((

أخرجه البخاري.  )((
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L   )164( مسألة  J
الن��اس الذين على الجبال أو يف الس��هول والعمارات الش��اهقة، كٌل منهم له 

حكمه، فمن غابت عنه الشمس حّل له الفطر، ومن ال فال.

			
َفْصٌل

L   )165( مسألة  J
َم��ْن جامع يف هنار رمضان يف قبل أو دب��ر، من حالل أو من حرام، مّمن يلزمه 
الصوم، ولم يكن هناك ُمْس��ِقٌط للصوم، كالس��فر والم��رض، وكان عالما بالنهي، 
عامدا الفعل، ذاكرا له فإنه آثم، وفس��د صومه أن��زل أْم لم ينزل، وعليه قضاء ذلك 
الي��وم، وعليه كفارة الجماع احرتامًا للزمن. هذا على المذهب. ولكّن الصحيح: 

أّن القضاء ال ينفعه. 

L   )166( مسألة  J
إذا كان��ت الم��رأة مطاوع��ة بالجماع يف هن��ار رمضان، فعليها اإلث��م والقضاء 
والكفارة كالرجل تماما؛ ألن الصحابّي الذي جامع يف هنار استفتى عن فعل نفسه، 
والمرأة لم تستفت، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه، وتحتمل أن 
تكون غير معذورة، فلّما لم تأت وتس��تفت س��كت عنها النبّي � ولم 
يذكر أّن عليها كفارة، والفتوى ال يش��رتُط فيها البحث عن حال الش��خص اآلخر؛ 
ولهذا لّما جاءت امرأة أبي س��فيان للنبّي تش��تكيه بأنه ال ينفق لم يطلب أبا س��فيان 
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ليس��أله، ب��ل أذن لها أن تأخذ من ماله م��ا يكفيها ويكفي ولده��ا)1(؛ وألن األصل 
تساوي الرجال والنساء يف األحكام إال بدليل.

L   )167( مسألة  J
إذا جامع الرجل يف هنار رمضان فإنه ال يعذر  بجهل وال نسيان وال إكراه. هذا 
على المشهور من المذهب. ولكّن الصحيح: أّن الرجل ُيعذر بالجهل، والنسيان، 

واإلكراه، فال إثم عليه، وال قضاء، وال كفارة.

L   )168( مسألة  J
إذا كان��ت المرأة معذورة بجهل، أو نس��يان، أو إكراه ف��إن عليها القضاء دون 
الكف��ارة. ه��ذا على المذهب. ولك��ّن الصحيح: أنه ال إثم عليه��ا، وال قضاء، وال 

ص. كفارة؛ ألن األصل تساوي الرجال والنساء يف األحكام إال بدليل ُمَخصِّ

L   )169( مسألة  J
الجهل الذي يعذر به المسلم: هو الجهل بُِحْرَمِة الفعل، ال الجهل بما يرتّتب 
على هذا الفعل المحّرم، فالرجل الذي جاء إلى الرسول � هو جاهل 

لَِما يجب عليه، وليس جاهالً أّن الجماع حرام؛ ولهذا قال: »هلكت«.

L   )170( مسألة  J
كف��ارة الجم��اع يف هنار رمضان هي: )عتق رقبة، فإن ل��م يجد لعدمها أو عدم 
ثمنه��ا، فعلي��ه صيام ش��هرين متتابعين، ف��إن لم يس��تطع لمرض وك��ر ونحوهما 

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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فإطعام س��تين مس��كينا لكّل مس��كين نصف صاع من غالب قوت بل��ده(، ولو أنه 
جمعه��م وغّداهم أو عّش��اهم أجزأ ذل��ك، ودليل الكفارة: »أّن رجاًل أتى رس��ول 
اهلل  فق��ال: هلك��ت، قال: م��ا أهلكك؟ قال: وقع��ت على امرأتي يف 
رمضان وأنا صائم، فس��أله: هل تجد رقبة؟ فقال: ال، قال: هل تس��تطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: ال، قال: هل تستطيع أن تطعم سّتين مسكينًا؟ قال: ال، ثّم 
جل��س الرجل، فجيء إل��ى النبّي بتمر، فقال: خذ هذا تصّدق ب��ه، قال: أعلى أفقر 
مّني يا رس��ول اهلل؟ واهلل ما بين البتيها أهل بيت أفق��ر مّني، فضحك النبّي ثم قال: 

أطعمه أهلك«)1(.

L   )171( مسألة  J
كف��ارة الجماع يف هنار رمضان هي أغلظ الكّفارات، ويس��اويها كّفارة الظهار 
الذي وصفه اهلل بأّنه منكر من القول وزور، ويليها كّفارة القتل؛ ألن القتل ليس فيه 

إاّل خصلتان، العتق والصيام، وليس فيه إطعام. 

L   )172( مسألة  J
وجه المناس��بة يف عتق الرقبة: هو أّن هذا الرجل لّما جامع يف هنار رمضان مع 

وجوب الصوم عليه استحّق أن يعاقب ففدى نفسه بعتق الرقبة.

L   )173( مسألة  J
المقصود بعدم االستطاعة: العجز، ال وجود المشّقة.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )174( مسألة  J
إذا بدأ صيام الش��هرين من بداية الش��هر أجزأه وإْن كان الشهرين ناقصين غير 
تاّمين، فإذا ابتدأ الصيام من أّول يوم من ش��هر جمادى األولى فيختمه يف آخر يوم 
من ش��هر جمادى اآلخ��رة، ولنفرض أن ُجمادى األولى تس��عة وعش��رون يومًا، 
وكذلك جمادى اآلخرة، فيكون صومه ثمانية وخمس��ين يومًا، وهذا ال ش��ّك أّنه 

يعتر بالهالل.

L   )175( مسألة  J
ق��ول المؤّل��ف: )صيام ش��هرين متتابعي��ن( هل المعت��ر األهّل��ة، أو المعتر 
أ؟ الجواب: يف هذا قوالن للعلماء،  األهّلة يف ش��هر كامل واأليام يف الش��هر المَجزَّ
أ. فإن  والصحيح: أّن المعتر األهّلة؛ س��واء يف الش��هر الكامل، أو يف الشهر المَجزَّ
قي��ل: ما الفرق بي��ن القولين؟ فالجواب: يظه��ر ذلك بالمثال، فإذا ابتدأ اإلنس��ان 
هذين الش��هرين م��ن أّول ليلة ثبت فيها الش��هر � ولنقل إّنه ش��هر ُجمادى األولى � 
ابتدأه من أّول يوم منه فيختمه يف آخر يوم من ش��هر جمادى اآلخرة، ولنفرض أّن 
جمادى األولى تس��عة وعش��رون يومًا، وكذلك جمادى اآلخ��رة � فيكون صومه 
ثمانية وخمس��ين يومًا، وهذا ال ش��ك أّنه يعتر بالهالل. لكن إذا ابتدأ الصوم من 
نصف شهر جمادى األولى فجمادى اآلخرة معترة بالهالل ألّنه سوف يدرك أّول 
الش��هر وآخر الش��هر فيعتر بالهالل يقينًا. أّما الش��هر الثاين الذي ابتدأه بالخامس 
عش��ر من جمادى األولى فيكمله ثالثين يومًا، ويكون آخر صومه اليوم الخامس 
عش��ر من رجب على القول الثاين الذي يعتر الشهر المجزأ ثالثين يومًا، أّما على 
الق��ول الراجح الذي يعتر األهّلة مطلقًا: فإّن آخر أيام صومه هو الرابع عش��ر من 



56

الشرح املمتع يف مسائل )كتاب الصيام(

ش��هر رجب، إذا كان ش��هر جمادى األولى تس��عة وعش��رين يومًا؛ فإذا قدرنا أّن 
ش��هر جم��ادى األولى ناقص، وكذلك ش��هر جمادى الثانية فيك��ون صومه ثمانية 

وخمسين يومًا.

L   )176( مسألة  J
يجب التتابع يف صيام الش��هرين بحيث ال يفطر بينهما يومًا واحدًا، إاّل لعذر 
ش��رعّي كالحيض والنفاس بالنس��بة للم��رأة، وكالعيدين وأيام التش��ريق بالنس��بة 
للجميع، أو عذر ِحّس��ّي كالمرض والس��فر بشرط أال يس��افر ألجل أن يفطر، فإن 

سافر ليفطر انقطع التتابع.

L   )177( مسألة  J
الُمْطَع��م مقّدر. هذا على المش��هور من المذهب، وهو: م��دٌّ من الُبرِّ أو نصف 
صاع من غيره لكّل مسكين، والمّد ربع صاع النبّي ، وعلى هذا فتكون 
. وقيل: بل يطعم نصف الصاع  األصواع لسّتين مسكينًا خمسة عشر صاعًا من الُبرِّ
م��ن الُبرِّ أو غي��ره؛ ألن النبّي قال لكعب بن عجرة حين حلق رأس��ه يف العمرة، قال: 
»أطعم سّتة مساكين لكّل مسكين نصف صاع«)1(. وأطلق ولم يقل: من التمر أو من 
. واألمر يف هذا قريب، فلو أّن اإلنس��ان احتاط وأطعم لكّل مسكين نصف صاع  الُبرِّ
لكان حس��نًا. ولكّن الصحيح يف أصل المس��ألة أّن اإلطعام ال يتقّدر، بل يطعم بما 
يعّد إطعامًا، فلو أنه جمعهم وغداهم أو عش��اهم أجزأ ذلك؛ ألن النبّي قال للرجل 

الذي جامع أهله يف هنار رمضان: »هل تستطيع أن تطعم سّتين مسكينًا؟«)2(.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )178( مسألة  J
المس��كين يف كف��ارة الجماع يف هنار رمضان يش��مل الفقير والمس��كين؛ ألن 
الفقير والمس��كين إذا ذكرا جميعًا كان الفقير أش��ّد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن 

اآلخر صارا بمعنى واحد، فإذا اجتمعا افرتقا، وإذا افرتقا اجتمعا.

L   )179( مسألة  J
تسقط كّفارة الجماع بالعجز عنها كغيرها من الوجبات؛ لقول اهلل تعالى: )ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]الط��الق:7[؛ ولق��ول اهلل تعالى: )ہ ہ ہ ھ( 

]التغابن:16[؛ وألن القاعدة تقول: )ال واجب مع العجز(. 

L   )180( مسألة  J
إذا سقطت كفارة الجماع بالعجز فليس لها تعّلق بالّذّمة. هذا على المذهب، 
ا قال: »ال أس��تطيع أن أطعم ستين مسكينًا« لم يقل  وهو الصحيح؛ ألن الرجل َلمَّ
النبّي  أطعمهم متى اس��تطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال: 
»خذ هذا تصّدق به، فقال: أعلى أفقر ِمّني يا رسول اهلل... فقال: أطعمه أهلك«)1( 
فالرج��ل لم يكّف��ر، ومع هذا لم يقل له: والكفارة واجب��ة يف ذّمتك، فدّل هذا على 
كف��ار الجماع تس��قط بالعجز عنها. وكما أّن الفقير لو أغن��اه اهلل لم يلزمه أن يؤّدي 

الزكاة عّما مضى من سنواته.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )181( مسألة  J
ال يس��قط من الكّفارات بالعجز إاّل اثنت��ان: كّفارة الوطء يف الحيض، وكّفارة 
ين  الوطء يف رمضان، وباقي الكفارات ال تس��قط بالعجز بل تبقى يف ذّمته؛ ألن الدَّ
ال يس��قط بالعجز عنه، أرأيت لو أّن ش��خصًا يطلبك دراهم وعجزت، فال يس��قط 
َدين��ه بل يبقى يف ذّمتك، والنبّي  يق��ول: »َدين اهلل أحق بالقضاء«)1(. 

هذا على المذهب. 

ولك��ّن الصحي��ح: أّن جمي��ع الكفارات تس��قط بالعج��ز عنها، إّم��ا بالقياس 
عل��ى كف��ارة الوطء يف رمض��ان، وإّما لدخوله��ا يف عموم ق��ول اهلل تعالى: )ہ 
ہ ہ ھ( ]التغاب��ن:16[ وعم��وم قوله تعال��ى: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 

]الطالق:7[.

L   )182( مسألة  J
 � كّلما جاءت الرقبة مطلقة فال بّد من شرط اإليمان؛ ألن النبّي
��ا ج��اء معاوية ب��ن الحكم يس��تفتيه يف جاري��ة غضب عليه��ا ولطمها ف��أراد أن  َلمَّ
يعتقه��ا، فدعاها الرس��ول وقال: »أي��ن اهلل؟« فقالت: يف الس��ماء، فق��ال: »اعتقها 
فإنها مؤمنة«)2(؛ وألن إعتاق الكافرة قد يس��تلزم ذهاهبا إلى الكفار؛ ألهنا تحّررت 

فتذهب إلى بالد الكفر وال ُيرجى لها إسالم.

أخرجه البخاري.  )((
أخرجه مسلم.  )((
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L   )183( مسألة  J
اشرتاط سالمة الرقبة من العيوب فيه خالف: فقيل: يشرتط، وقيل: ال نشرتط 
س��وى ما اشرتط اهلل وهو اإليمان، واستدّل من قال باالشرتاط: أّن إعتاق المعيب 
عيب��ًا يخّل بالعمل خل��الً بّينًا فإن إعتاقه يك��ون به َعاَلًة على غي��ره، وعدم إعتاقه 

أحسن له. والمسألة تحتاج لتحرير، لكن الذي يظهر لي: أنه ال يشرتط. 

L   )184( مسألة  J
إذا جامع الصائم فيما دون الفرج عامدا عالما ذاكرا فأنزل، فإنه يأثم، ويفسد 
صوم��ه، وعليه القض��اء، وليس عليه كفارة؛ ألنه أفس��د صومه بغي��ر الجماع. هذا 

على المذهب، وهو الصحيح. والقضاء ال ينفعه � على الصحيح �.

L   )185( مسألة  J
إذا كان المس��لم مسافرا سفرا تقصر فيه الصالة، فجامع وهو صائم فقد أفطر 
وال شيء عليه إال القضاء؛ لجواز الفطر له بالجماع أو بغيره من المفطرات؛ لكونه 

مسافرا. 

L   )186( مسألة  J
إذا ك��ّرر الصائ��م الجماع يف يوم واح��د مّرتين أجزأته كف��ارة واحدة وإن كّفر 
ع��ن المّرة األول��ى؛ ألن يومه فس��د بالجماع األول. وهو ق��ول يف المذهب، وهو 

الصحيح.
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L   )187( مسألة  J
إذا جام��ع الصائم يف أكثر من يوم، بأن جامع يف اليوم األّول من رمضان، ويف 
اليوم الثاين فإنه يلزمه كفارتان، وإن جامع يف ثالثة أيام فثالث كفارات، وإن جامع 
يف كّل يوم من الش��هر فثالثون كفارة أو تسع وعشرون حسب أيام الشهر؛ ألن كّل 
يوم عبادة مستقّلة؛ ولهذا ال يفسد صوم اليوم األّول، بفساد صوم اليوم الثاين. هذا 

على قول. 

وقيل: ال يلزمه إال كفارة واحدة إذا لم يكّفر عن األّول، وهو وجه يف مذهب 
اإلم��ام أحمد، وه��و مذهب أب��ي حنيفة؛ ألهنا كف��ارات من جنس واح��د فاكتفي 
فيه��ا بكفارة واحدة، كما لو حلف عل��ى أيمان متعّددة ولم يكّفر، فإنه إذا حنث يف 
جميعه��ا فعليه كفارة واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة، فإنه يجزئه وضوء 

واحد، ويقال هذا أيضًا يف كفارة الظهار إذا لم يكّفر عن األّول. 

وأّما قتل النفس فتتعّدد الكفارة؛ ألهنا عوض عن النفس، كما لو قتل الُمْحِرم 
صيودًا يف الحرم. وهذا القول وإن كان له حّظ من النّظر والقّوة لكن ال تنبغي الفتيا 
ب��ه؛ ألنه لو أفتي به النتهك الناس حرمات الش��هر كّله، لكن لو رأى المفتي الذي 
ترّج��ح عن��ده عدم تكّرر الكف��ارة مصلحة يف ذلك، فال بأس أن يفتي به س��ّرًا، كما 

يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سّرًا كالطالق الثالث.
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L   )188( مسألة  J
م��ن لزمه اإلمس��اك عن المفطرات وجب��ت عليه الكف��ارة إذا جامع. وهذا له 

صور:

الصورة األولى: إذا قامت البّينة يف أثناء النهار بدخول الشهر، وكان الرجل قد 
جامع زوجته يف أّول النهار قبل أن يعلم بالشهر، فيجب عليه القضاء، وتجب عليه 
الكّفارة، ألنه لزمه اإلمساك يف هذا اليوم. هذا على المذهب. ولكّن الصحيح: أّن 

الكفارة ال تلزمه؛ ألنه جاهل، وعليه القضاء فقط.

الص��ورة الثانية: إذا كان الرجل مس��افرًا وكان مفط��رًا فقدم إلى بلده، لزمه أن 
يمس��ك، م��ع أّن هذا اإلمس��اك ال يعتّد به، ولو جام��ع فيه فإن علي��ه الكّفارة؛ ألنه 
يلزمه اإلمس��اك. هذا على المذهب. ولكّن الصحيح: أنه ال يلزمه اإلمس��اك؛ ألن 
هذا اليوم يف حّقه غير محرتم؛ إذ إنه يف أّوله مفطر بإذن من الشرع. قال عبد اهلل بن 
مس��عود: »من أفطر أّول النه��ار فليفطر آخره«)1(، أي من أبيح ل��ه أن يفطر يف أّول 

النّهار، أبيح له أن يفطر يف آخر النّهار.

الصورة الثالثة: إذا كان اإلنسان مريضًا يباح له الفطر وقد أفطر، ثم شفاه اهلل 
وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر، لزمه اإلمساك، فإن جامع فعليه الكّفارة. 

هذا على المذهب. ولكّن الصحيح: أنه ال يلزمه اإلمساك؛ لَِما سبق.

الص��ورة الرابع��ة: إذا طهرت الم��رأة من الحي��ض أو النفاس يف أثن��اء النهار 
فيلزمها على اإلمس��اك، فل��و جامعها زوجها الذي يباح له الفط��ر فعليها الكّفارة. 

هذا على المذهب. ولكّن الصحيح: خالفه؛ لما سبق.

أخرجه ابن أبي شيبة.  )((
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L   )189( مسألة  J
َمْن أفس��د صومه باألكل والش��رب عمدا، وجب عليه اإلمس��اك والقضاء مع 

اإلثم، ولو جامع زوجته فعليه الكّفارة؛ ألن أكله وشربه محّرم عليه.

L   )190( مسألة  J
من جامع وهو معاىف، ثم مرض، أو جّن، أو سافر لم تسقط عنه الكّفارة؛ ألنه 
حي��ن الجماع ه��و من أهل الوجوب؛ وألن��ه حينما جامع لم ُيْؤَذن ل��ه بالفطر، بل 
ه��و ملزم بالصوم، وما طرأ من العذر فه��و طارئ بعد انتهاكه لحرمة الزمن فلزمته 

الكّفارة.

L   )191( مسألة  J
شروط وجوب الكفّارة أربعة:

أن يكون مفسد الصوم جماعًا.. )
أن يكون الجماع يف صيام رمضان.. )
أن يكون الصيام أداًء ال قضاء.. )
أن يكون الصائم مّمن يلزمه الصوم. فال يكون صغيرا، أو مجنونا، أو . )

مريضا، أو مسافرا.

L   )192( مسألة  J
ال تجب الكّفارة بغير الجماع يف صيام رمضان.
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L   )193( مسألة  J
ال تجب الكّفارة بالجماع يف صيام النفل.

L   )194( مسألة  J
ال تج��ب الكّفارة بالجماع يف صيام كّفارة اليمين، أو يف صيام فدية األذى، أو 

يف صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو يف صيام النّذر.

L   )195( مسألة  J
ال تجب الكّفارة إذا جامع يف صيام هو قضاء لرمضان.

L   )196( مسألة  J
الكّفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال؛ ألن الكفارة مرّتبة على الجماع؛ 
لقوله يف حديث األعرابي: »وقعت على امرأيت«)1(، فجعل العّلة الوقاع ولم يذكر 

اإلنزال.

L   )197( مسألة  J
النَّْزُع  ليس جماعا � على الصحيح �، أي لو كان الرجل يجامع زوجته يف آخر 
الليل، ثم أّذن المؤّذن على طلوع الفجر، فنزع الرجل يف الحال فال يفس��د الصوم 

وليس عليه كّفارة.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((



64

الشرح املمتع يف مسائل )كتاب الصيام(

L   )198( مسألة  J
اإلنزال بالمس��احقة ليس كالجماع � على الصحيح �، والمس��احقة تكون بين 
المرأتي��ن، فلو أنزلتا فس��د صومهم��ا، وعليهما اإلث��م والقض��اء، وال كّفارة، وإن 

أنزلت إحداهما فسد صومها وعليها القضاء فقط دون الكّفارة.

			
باب ما يحُكره ويحُستحّب يف الصيام، وحكم القضاء

L   )199( مسألة  J
المكروه: هو الذي هنى عنه الشرع ال على وجه اإللزام بالرتك. 

L   )200( مسألة  J
حكم المكروه: يثاب تاركه امتثااًل، وال يعاقب فاعله.

L   )201( مسألة  J
م، قال اهلل حين هنى عن منهيات  المكروه يف لس��ان الش��رع يطلق على الُمَحرَّ
عظيمة قال: )يت جث مث ىث يث حج مج جح(   ]اإلسراء:38[، ويف الحديث: 

»إّن اهلل كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال«)1(.

L   )202( مسألة  J
المسنون: هو ما أمر به الشرع ال على وجه اإللزام بالفعل.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )203( مسألة  J
المس��تحّب هو المس��نون. هذا على المذهب، وه��و الصحيح. وفّرق بعض 

العلماء بينهما، وقالوا: المستحّب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بدليل.

L   )204( مسألة  J
حكم المستحّب: يثاب فاعله امتثااًل وال يعاقب تاركه.

L   )205( مسألة  J
ثواَب المستحّب أو المسنون أقّل من ثواب الواجب؛ للحديث القدسّي: »ما 

تقّرب إليَّ عبدي بشيء أحّب إليَّ مّما افرتضت عليه«)1(.

L   )206( مسألة  J
ُيك��ره للصائ��م جمع ريق��ه فيبتلعه؛ للخ��روج من الخالف، س��واء فعل ذلك 
عبث��ًا، أو فعل��ه لدف��ع العط��ش، أو ألّي س��بب آخر. ه��ذا على المذه��ب. ولكّن 
الصحي��ح: أنه ال يك��ره؛ لعدم الدليل، والكراهة حكم ش��رعّي تحت��اج إلى دليل؛ 
وألن التعلي��ل بالخالف لي��س تعليالً صحيحًا تثبت به األحكام الش��رعّية؛ ولهذا 
كّلما رأيت حكمًا عّلل بالخروج من الخالف، فإنه ال يكون تعليالً صحيحًا، بل 
نق��ول: الخالف إن كان له حّظ من النّظر بأن كانت النصوص تحتمله، فإنه يراعى 
جان��ب الخالف هنا، ال من أج��ل أن فالنًا خالف، ولكن م��ن أجل أّن النصوص 
تحتمل��ه، فيكون تجنبه من باب االحتياط، وإال لزم القول بالكراهة يف كّل مس��ألة 

فيها خالف؛ خروجًا من الخالف، ولكانت المكروهات كثيرة جدًا.

أخرجه البخاري.  )((
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L   )207( مسألة  J
فعل المكروه ينقص الصيام.

L   )208( مسألة  J
ال يجب التفل بعد المضمضة، وال بعد شرب الماء عند أذان الفجر، وال عند 
تجّم��ع الريق بس��بب القراءة، بل هذا مّما يس��امح فيه، فإنه ل��م يعهد عن الصحابة 

.

L   )209( مسألة  J
إذا بقي طعم طعام يف َفِم الصائم كحالوة تمر، أو ما أشبه ذلك، فهذا ال بّد أن 

يتفله وال يبتلعه. 

L   )210( مسألة  J
َيْح��ُرم َبْلُع النخامة على الصائم وغير الصائم؛ ألهنا مس��تقذرة، ورّبما تحمل 

أمراضًا خرجت من البدن، فإذا رّدت إلى المعدة قد يكون يف ذلك ضرر.

L   )211( مسألة  J
إذا وصلت النخامة إلى َفِم الصائم ثم ابتلعها فس��د صومه، ألن الفم يف حكم 
الظاه��ر م��ن البدن، وأّم��ا إذا لم تصل إلى فم��ه فإهنا ما زالت يف حك��م الباطن فال 
تفط��ر. هذا قول يف المذهب. ولكّن الصحيح: أهن��ا ال تفّطر مع حرمة بلعها؛ ألهنا 

لم تخرج من الفم، وال ُيَعدُّ بلعها أكالً وال شربًا.
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L   )212( مسألة  J
إذا ظه��ر دم م��ن لس��ان الصائ��م أو لّثت��ه، أو أس��نانه، فال يجوز بلع��ه للصائم 
ولغي��ره؛ لعموم قوله تعال��ى: )ٱ ٻ ٻ ٻ( ]المائدة:3[ وإذا وقع من 

الصائم عمدا مع علمه فسد صومه.

L   )213( مسألة  J
ُيك��ره للصائم ذوق طعام بال حاجة؛ ألنه قد ينزل ش��يء م��ن هذا الطعام إلى 
جوف��ه من غير أن يش��عر به، فيكون يف ذوق��ه لهذا الطعام تعريض لفس��اد الصوم، 
وربم��ا يكون مش��تهيًا الطعام كثيرًا، ث��م يتذّوقه ألجل أن يتلّذذ ب��ه، وربما يمتّصه 

بقّوة، ثم ينزل إلى جوفه.

L   )214( مسألة  J
الحاج��ة ل��ذوق الطعام مثل أن يك��ون طّباخًا يحتاج أن ي��ذوق الطعام لينظر 
ملحه أو حالوته، أو يش��رتي ش��يئًا من الّس��وق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة تمضغ 

لطفلها تمرة، وما أشبه ذلك.

L   )215( مسألة  J
ُيك��ره للصائم مضغ ِعْلٍك قوّي. والقوّي: هو الش��ديد ال��ذي ال يتفّتت؛ ألنه 
ربم��ا يتس��ّرب إلى بطنه ش��يء من طعم��ه إْن كان له طع��م؛ وألنه َيجل��ب البلغم، 

وَيجمع الريق، ويسّبب العطش.
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L   )216( مسألة  J
إذا وج��د الصائ��م طع��م ما تذوق، أو طع��م العلك يف حلقه أفط��ر؛ ألن مناط 
الحك��م: وصول الطعم إلى الحل��ق. هذا على المذهب. ولك��ّن الصحيح: أنه ال 
يفسد صومه إال إذا وصل الشيء إلى جوفه؛ ألن مناط الحكم: وصول الشيء إلى 

الجوف ال إلى الحلق.

L   )217( مسألة  J
يح��رم عل��ى الصائم العلك المتحّلل؛ ألنه إذا علكه ال بّد أن ينزل منه ش��يء؛ 
ألنه متحّلل يجري مع الريق، وما كان وس��يلة لفساد الصوم، فإنه يكون حرامًا إذا 

كان الصوم واجبًا، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئًا.

L   )218( مسألة  J
ال ينبغي للصائم أن يس��تعمل المعجون يف حال الصوم، ألنه ينفذ إلى الحلق 

بغير اختيار اإلنسان؛ ألن نفوذه قوّي، واندراجه تحت الريق قوّي أيضًا.

L   )219( مسألة  J
تنقسم الُقبلة إلى ثالثة أقسام:

أال يصح��ب الُقبلة ش��هوة إطالقًا، مثل تقبيل اإلنس��ان أوالده الصغار، . )
أو تقبيل القادم من الس��فر، أو ما أش��به ذلك، فهذه ال تؤّثر وال حكم لها 

باعتبار الصوم.
أن تحّرك الُقبلة الش��هوة، ولكنّه يأمن من إفس��اد الصوم، فالمذهب: أّن . )
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الُقبل��ة تكره يف حّق��ه؛ لحديث أّن النبّي  »س��أله رجل عن 
الُقبلة فأِذن له، وسأله آخر فلم يأَذن له، فإذا الذي أِذن له شيخ والذي لم 

يأَذن له شاب«)1(. 
ولكّن الصحيح: أّن القبلة ال تكره للصائم؛ لحديث: »أن النبّي كان يقّبل 
وه��و صائم«)2(، ويروى عن ابن عباس أن��ه قال: »ما أبالي قّبلت امرأتي 

أو شممت ريحانًا«)3(.
أن يخشى فس��اد صومه إذل قّبل، فهذه تحرم إذا ظّن اإلنزال، بأن يكون . )

ش��اّبًا قوّي الشهوة، شديد المحّبة ألهله، فهذا ال شّك أنه على خطر إذا 
قّب��ل زوجته يف هذه الحال، فمثل هذا يقال يف حّقه: يحرم عليه أن يقّبل؛ 

ألنه يعّرض صومه للفساد. 

L   )220( مسألة  J
يتأّك��د يف ح��ّق الصائ��م: اجتن��اب كذب، وغيب��ة، وش��تم؛ لق��ول اهلل تعالى: 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

ڦ ڦ( ]البقرة: 183[ فالحكمة من فرض الصيام: أن يكون وس��يلة لتقوى اهلل 
بفع��ل الواجبات وترك المحّرم��ات؛ ولحديث: »من لم يدع قول الزور والعمل به 

والجهل، فليس هلل حاجة يف أن َيَدَع طعامه وشرابه«)4(.

أخرجه أبو داود، وضّعفه ابن القيم، وصّححه األلباين.  )((
أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه عبد الرزاق يف مصنّفه.  )((
أخرجه البخاري.  )((
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L   )221( مسألة  J
)قول الزور(: هو كّل قول محّرم؛ ألنه ازور عن الطريق المس��تقيم. و)العمل 
ب��ه(: أي بالزور، وه��و كّل فعل مح��ّرم. و)الجهل(: أي الس��فاهة، وعدم الحلم، 
َخب يف األس��واق، والَس��ّب مع الناس، وما أش��به ذلك؛ ولهذا قال النبّي  مثل الصَّ
: »إذا كان ي��وم ص��وم أحدكم فال َيْصَخب � يعني ال يرفع صوته، بل 
يكون مؤّدبًا � وال يرفث، وإن أحد س��ابه أو قاتله فليقل: إين صائم«)1(، ومعنى »ال 

َيْصَخب« أي ال يرفع صوته، بل يكون مؤّدبًا.

L   )222( مسألة  J
الق��ول المحّرم والفع��ل المحّرم يف الصوم ينقصه ال يبطل��ه؛ ألن القاعدة تقول: 
م محّرمًا يف ذات العبادة أفسدها، وإن كان تحريمه عاّمًا لم يفسدها(. )إذا كان المحرَّ

L   )223( مسألة  J
ُيَسنُّ للصائم أن يقول لمن شاتمه: )إين صائم(؛ لحديث: »إن امرؤ شاتمه أو 

قاتله فليقل: إين امرؤ صائم«)2(.

L   )224( مسألة  J
يق��ول الصائم لمن ش��اتمه: )إين صائم( يف ص��وم النافل��ة والفريضة، يقولها 
جهرًا � على الصحيح �؛ لبيان أّن المشتوم لم يرتك مقابلة الشاتم إال لكونه صائمًا 

ال لعجزه عن المقابلة؛ ولتذكير الشاتم بأن الصائم ال يشاتم أحدًا.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )225( مسألة  J
��حور؛ اقت��داًء برس��ول اهلل �، فق��د كان يؤّخر  ُيَس��نُّ تأخي��ر السُّ
الّس��حور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصالة إال نحو خمسين آية)1(؛ 
واحتس��ابًا للخيرّي��ة؛ لحدي��ث: »ال ي��زال الناس بخير م��ا عّجلوا الفط��ر وأّخروا 
حور، قلَّت المّدة التي يمسك فيها،  َر السَّ السحور«)2(؛ ورفقًا بالنفس؛ ألنه إذا أخَّ

حور. وإذا عّجل فإهنا تطول بحسب تعجيل السَّ

L   )226( مسألة  J
��حور ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خش��ي طل��وع الفجر فليبادر،  يؤّخر السَّ
��حور فيتس��ّحر إذا بقي ربع ساعة، وإذا كان  فمثالً إذا كان يكفيه ربع س��اعة يف السَّ
يكفي��ه خمس دقائق فيتس��ّحر إذا بقي خم��س دقائق؛ أي يكون ما بي��ن ابتدائه إلى 

انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر.

L   )227( مسألة  J
: اسم للفعل. مِّ ُحور بالضَّ ُر به. والسُّ َحور بالفتح: اسم لَِما ُيَتَسحَّ السَّ

L   )228( مسألة  J
 ُيَس��نُّ للصائم تعجي��ل الفطر، أي المب��ادرة به إذا غربت الش��مس؛ لحديث: 
لوا الفطر«)3(؛ وللحديث القدس��ّي: »َأَحبُّ عبادي إلّي  »ال يزال الناس بخير ما َعجَّ

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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أعجله��م فطرًا«)1(، وذلك لَِما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحّله، اهلل، واهلل كريم، 
والكري��م يحب أن يتمّتع الناس بكرمه، فيحب م��ن عباده أن يبادروا بما أحلَّ لهم 

من حين أن تغرب الشمس. 

L   )229( مسألة  J
إذا غربت الش��مس، وأنت تش��اهدها، والناس لم يؤّذنوا بعد، فلك أن تفطر، 
نوا وأنت تشاهدها لم تغرب، فليس لك أن تفطر؛ لحديث: »إذا أقبل الليل  ولو أذَّ
من هاهنا � وأش��ار إلى المش��رق �، وأدبر النهار من هاهنا � وأش��ار إلى المغرب �، 

وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم«)2(.

L   )230( مسألة  J
ال يضّر بقاء النور القوّي، فبعض الناس يقول: نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ 
الّظالم بعض الش��يء فال عرة هبذا، بل انظر إلى قرص الش��مس متى غاب أعاله 

فقد غربت الشمس، وُسنَّ الفطر. 

L   )231( مسألة  J
ُيَس��نُّ للصائ��م أن يفطر عل��ى ُرَطٍب، فإن ُع��ِدَم فعلى َتْم��ٍر، فإن ُع��ِدَم فعلى ماء؛ 
لحدي��ث: »إذا أفط��ر أحدك��م فليفط��ر على تمر، ف��إن لم يج��د فليفطر على م��اء فإنه 
طهور«)3(، ولحديث: »كان رسول اهلل  يفطر قبل أن يصّلي على رطبات، 

أخرجه أحمد، والرتمذي، وابن خزيمة، وابن حبان. وقال الرتمذي: »حديث حس��ن غريب«، وضعفه   )((
األلباين، وقال شعيب األرنؤوط: »إسناده ضعيف«.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرج��ه الخمس��ة، وصحح��ه الرتمذي، وابن خزيم��ة، وابن حب��ان، والحاكم، وضّعف��ه األلباين. وقال   )((

شعيب األرنؤوط: »إسناده ضعيف«.
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فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات َحَسا َحَسَوات من ماء«)1(.

L   )232( مسألة  J
م الماء؛ لحدي��ث: »فإن لم يجد  إذا كان عن��د اإلنس��ان عس��ل وماء، فإنه يق��دِّ

فعلى ماء فإنه طهور«)2(.

L   )233( مسألة  J
إذا لم يجد  الصائم ماء وال شرابًا آخر وال طعامًا نوى الفطر بقلبه ويكفي.

L   )234( مسألة  J
ق��ال بعض العوام: إذا لم تجد ش��يئًا فمّص إصبعك، وهذا ال أصل له. وقال 
ها؛ ألنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعت  آخ��رون: ُبلَّ الغرتة ث��م ُمصَّ
ومصصته��ا أدخلت ش��يئًا خارجًا عن الفم إلى الفم، وه��ذا ال أصل له أيضًا. بل 

نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به فانوي الفطر بقلبك.

L   )235( مسألة  J
الِوَصال: هو أن يقرن اإلنس��ان بين صيام يومين ال يفطر بينهما. والذي يظهر 
في��ه: التحريم؛ ألن النبّي  هنى الصحابة عن الوصال ش��فقة هبم فأبو 
طمعا يف األجر، فرتكهم وواصل هبم يومًا ويومًا حتى دخل ش��هر ش��وال، فقال: 

»لو تأّخر الهالل لزّدتكم«)3(، قال هذا كالمنّكل لهم. 

أخرج��ه أحمد، وأب��و داود، والرتمذي، والدارقطن��ي، والحاكم. قال الرتمذي: »حس��ن غريب«، وقال   )((
الدارقطني: »إس��ناده صحيح«، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصّححه األلباين. 

وقال شعيب األرنؤوط: »إسناده صحيح«
أخرجه الخمسة، وضّعفه األلباين، وصححه شعيب األرنؤوط.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )236( مسألة  J
��حر فقط؛ لحدي��ث: »فأّيكم أراد أن يواصل فليواصل  يجوز الوصال إلى السَّ

إلى السحر«)1(.

L   )237( مسألة  J
ُيَس��نُّ للصائم عند فطره أن يقول ما ورد، ومنه )الّتسمية( يف أّوله، و)الحمد( 
يف آخره، ومنه قول: )اللهّم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، اللهّم تقبل مّني إنك 
أنت السميع العليم()2(، ومنها إذا كان اليوم حاّرًا وشرب بعد الفطور، فإنه يقول: 
)ذه��ب الظم��أ، وابتلت العروق، وثب��ت األجر إن ش��اء اهلل()3(. وظاهر الحديث: 
ك��ر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابس��ة. ومنه قول: )اللهّم إّني  أّن ه��ذا الذِّ

أسأُلَك برحمتَِك التي وِسَعْت كلَّ شيٍء أن تغِفَر لي()4(.

L   )238( مسألة  J
ُيستحّب للمسلم أن يبادر بقضاء ما أفطره من رمضان بعد يوم العيد مباشرة، 
أي يف اليوم الثاين من شوال؛ ألنه أسرع يف إبراء ذّمته، وألنه أحوط له؛ ألن اإلنسان 
ال ي��دري ما يحدث له، ق��د يكون اليوم صحيحًا وغدًا مريض��ًا، وقد يكون اليوم 

حّيًا وغدًا مّيتًا.

أخرجه مسلم.  )((
أخرجه الدارقطني، وابن السنّي، وضّعفه ابن القيم.  )((

أخرجه أبو داود، والدارقطني وحّسنه، وحّسنه األلباين.  )((
))(  � أخرجه ابن ماجه من دعاء عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وحّسنه ابن حجر.
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L   )239( مسألة  J
ُيس��تحّب للمس��لم التتابع يف قضاء ما أفطره من رمضان؛ ألن هذا أقرب إلى 

مشاهبة األداء؛ وألنه أسرع يف إبراء الذّمة؛ وألنه أحوط له. 

L   )240( مسألة  J
يجوز تأخير قضاء صوم رمضان إلى ش��عبان؛ لقول اهلل تعالى: )ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة:185[؛ ولحديث عائشة  قالت: 

»كان يكون َعَليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان«)1(.

L   )241( مسألة  J
ال يج��وز تأخي��ر القض��اء إل��ى رمضان آخ��ر من غير ع��ذر؛ لحديث عائش��ة 
حي��ث قالت: »كان يك��ون َعَليَّ الصوم م��ن رمضان فما أس��تطيع أن أقضيه إال يف 
ش��عبان«)2(، فقولها: »ما أس��تطيع أن أقضيه إال يف ش��عبان« دليل على أنه ال يؤّخر 
إلى ما بعد رمضان، واالس��تطاعة هنا االس��تطاعة الشرعّية، أي ال أستطيع شرعًا؛ 
وألنه إذا أّخره إلى بعد رمضان صار كمن أّخر صالة الفريضة إلى وقت الثانية من 

غير عذر.

			

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )242( مسألة  J
إذا َأخ��ّر قض��اء رمض��ان إلى رمض��ان آخر من غي��ر عذر أثم، وعلي��ه القضاء 
بعده، وعليه الكّفارة، وهي إطعام مسكين عن كّل يوم، لكّل مسكين نصف صاع؛ 
ج��رًا لَِما أخلَّ به من تفويت الوقت المحّدد؛ ألمر النبّي  بذلك)1(؛ 
ولفت��وى بع��ض الصحابة بذلك، كأبي هري��رة، وابن عباس. ه��ذا على المذهب. 
ولك��ّن الصحيح: أنه ال يلزمه إال القضاء مع إث��م الّتأخير؛ ألن ما روي يف وجوب 
اإلطعام حديث ضعيف جّدًا ال تقوم به حّجة، وال تش��غل به ذّمة، وأّما ما ذكر عن 
بعض الصحابة فإنه محمول على أّن ذلك من باب الّتش��ديد عليه؛ لئال يعود لمثل 
ه��ذا الفعل، فيكون حكمًا اجتهادّيًا، أو يحمل على س��بيل االس��تحباب ال على 
س��بيل الوجوب؛ وألن ظاهر القرآن يدّل على أنه ال يلزمه اإلطعام مع القضاء ولو 
أّخ��ره؛ ألن اهلل ل��م يوجب إال عّدة من أيام أخر، ول��م يوجب أكثر من ذلك؛ وألن 

قول الصحابي حّجة ما لم يخالف النّص، وهنا خالف ظاهر النّص فال يعتّد به.

L   )243( مسألة  J
إذا صام َمْن عليه قضاء من رمضان صوما واجبا كصوم نذر أو كّفارة فال بأس.

L   )244( مسألة  J
إذا صام َمْن عليه قضاء من رمضان صوم تطّوع لم يصّح ويأثم؛ ألن النافلة ال 
ت��ؤّدى قبل الفريضة. ه��ذا على المذهب. ولكّن الصحيح: جواز ذلك ما لم يضق 

الوقت، ولكنّه خالف األولى؛ ألن القضاء وقته موّسع.

أخرجه الدارقطني، والبيهقي وضّعفاه.  )((
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L   )245( مسألة  J
األَْوَلى لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به أوال حتى لو مّر عليه عشر 
ذي الحّجة، أو يوم عرفة، وربما يدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه األيام. وعلى 
ف��رض أنه ال يحصل أجر صيام هذه األيام مع القض��اء، فإن القضاء َأْوَلى وأفضل 

من تقديم النفل.

L   )246( مسألة  J
األيام الس��ّتة من ش��وال ال تقّدم على قضاء رمضان، فلو قّدمت صارت نفالً 
مطلقًا، ولم يحصل على ثواهبا الذي قال عنه الرس��ول �: »َمْن صام 
رمض��ان ثم أتبعه س��تًا من ش��وال كان كصيام الدهر«)1(؛ ألن لف��ظ الحديث »من 

صام رمضان« ومن كان عليه قضاء فإنه ال يصدق عليه أنه صام رمضان.

L   )247( مسألة  J
إذا مات من عليه القضاء بعد أن أّخره فليس عليه إال إطعام مس��كين عن كّل 

يوم؛ ألن القضاء يف حّقه تعّذر. هذا على المذهب.

L   )248( مسألة  J
إذا َمرَّ رمضان على إنس��ان مريض ُيرجى زوال مرضه فإنه ينتظر حتى َيشفى؛ 
ڭ(  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  تعال��ى:  اهلل  لق��ول 
]البقرة:185[، فلو اس��تمّر ب��ه المرض حتى مات فهذا ال ش��يء عليه؛ ألن الواجب 

عليه القضاء ولم يدركه.

أخرجه مسلم.  )((
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L   )249( مسألة  J
إذا َمرَّ رمضان على إنس��ان مريض ُيرجى زوال مرضه، ثم عويف بعد هذا، ثم 
م��ات قبل أن يقضي فهذا يصام عنه � على الصحيح، خالفا للمذهب �، وإال ُيْطعم 

عنه عن كّل يوم مسكينا بعد موته من تركته أو من مترّع.

L   )250( مسألة  J
إذا َمرَّ رمضان على إنس��ان مريض ال يرجى زوال مرضه، فهذا عليه اإلطعام 
ابت��داًء ال بداًل؛ ألن من أفطر لعذر ال يرجى زواله، فالواجب عليه إطعام مس��كين 

عن كّل يوم، كالكَِبر والمرض الذي ال يرجى زواله.

L   )251( مسألة  J
إذا ُعويف من ال يرجى زوال مرضه وقد أطعم، فال يلزمه أن يصوم؛ ألنه وجب 

عليه اإلطعام وقد أطعم، فرئت ذّمته وسقط عنه الصيام.

L   )252( مسألة  J
إذا مات المس��لم وعليه صوُم َنْذٍر استحّب لولّيه قضاؤه؛ لحديث: »من مات 
وعلي��ه صيام صام عنه ولّيه«)1( وهذا خر بمعنى األمر؛ وألن امرأة أتت إلى النبّي 
� وس��ألته: »أّن أّمها ماتت وعليها ص��وم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال 

لها: نعم«)2(.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )253( مسألة  J
ق��ول النب��ّي  : »م��ن مات وعليه صي��ام صام عنه ولّي��ه«)1( يدّل 
عل��ى وجوب قض��اء الصوم عن المّيت؛ ألنه خر بمعن��ى األمر، ولكن صرفه عن 

الوجوب قول اهلل تعالى: )ېئ ىئ ىئ ىئ ی( ]األنعام:164[.

L   )254( مسألة  J
الصيام الواجب بأصل الش��رع ال تدخل��ه النيابة؛ لحديث: »أّن امرأة أتت إلى 
النبّي  وس��ألته: أّن أّمه��ا ماتت وعليها صوم ن��ذر فهل تصوم عنها؟ 
فق��ال: لها: نعم«)2( فهذا صوم ن��ذر، والعبادات ال قياس فيها، ثم ال يصّح القياس 
هنا أيضًا؛ ألن الواجب بالنذر أخّف من الواجب بأصل الشرع، فال يقاس األثقل 
على األخف، فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة؛ لخفته، بخالف الواجب بأصل 
الشرع، فإن اإلنسان مطالب به من قبل اهلل، وهذا مطالب به من قبل نفسه فهو الذي 
أل��زم نفس��ه به، فكان أهون ودخلت��ه النيابة. هذا على المذه��ب. ولكّن الصحيح: 
أّن م��ن مات وعلي��ه صيام فرض بأصل الش��رع أو بالنذر فإن ولّي��ه يقضيه عنه، ال 
قياس��ًا ولكن بنّص حديث عائشة قالت: قال رسول اهلل  :»من مات 
وعلي��ه صوم صام عن��ه ولّيه«)3(، »وصوم« نك��رة غير مقّيدة بص��وم معّين، وأيضًا 
كي��ف يقال: إّن المراد به ص��وم النذر، وصوم النذر بالنس��بة لصوم الفرض قليل، 
فرّبما يموت اإلنس��ان وما نذر صوم يوم واحد قط، لكن كونه يموت وعليه صيام 

))(  � أخرجه البخاري ومسلم. 
أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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رمض��ان هذا كثير، فكيف نرفع داللة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما 
ه��و نادر؟! ه��ذا تصّرف غير صحي��ح يف األدّلة، واألدّلة إنما تحم��ل على الغالب 
األكث��ر، والغالب األكثر يف الذين يموت��ون وعليهم صيام، أن يكون صيام رمضان 
أو كفارة أو ما أش��به ذلك، وأّما قولهم: إّن حديث المرأة الس��ابق خّصص حديث 
عائش��ة فغير صحي��ح؛ ألن القاعدة تق��ول: )ِذْكُر فرد من أفراد الع��اّم بحكم يوافق 
الع��اّم، ال يكون تخصيصًا، بل يكون تطبيقًا مبّين��ًا للعموم(، والعموم يف حديث 

عائشة »من مات وعليه صوم«)1( شامل لكّل صور الواجب.

L   )255( مسألة  J
إذا مات المس��لم وعليه صوم واجب ولكنّه لم ُيقض عنه، ُشِرَع أن يطعم عن 

كّل يوم مسكينًا؛ قياسًا على صوم الفريضة.

L   )256( مسألة  J
المري��ض الذي ش��فاه اهلل وتمّكن من القضاء فلم يفع��ل، ثم مات فهذا يصام 

عنه استحبابا، أو يطعم عنه وجوبا، إّما من تركته أو من مترّع.

L   )257( مسألة  J
ول��ّي الميت هو وارثه � على الصحيح �؛ لحديث: »ألحقوا الفرائض بأهلها 
فم��ا بقي فه��و ألولى رجل ذكر«)2(، فذك��ر األولوّية يف المي��راث، إذًا الولّي: هو 

الوارث. 

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )258( مسألة  J
النب��ّي  يل��زم أن يقتص��ر الص��وم عل��ى واح��د م��ن الورث��ة؛ ألن ق��ول  ال 
: »ص��ام عنه ولّيه«)1( مفرد مضاف، فيعّم كّل ولّي وارث، فلو قّدر 
أّن الرجل له خمسة عشر ابنًا، وأراد كّل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثالثين 

يومًا فيجزئ.

L   )259( مسألة  J
يف كف��ارة الجماع يف هنار رمضان ونحوها ال يجوز أن يقتس��م الورثة الصوم؛ 
الش��رتاط التتابع؛ وألن كّل واحد منهم لم يصم ش��هرين متتابعين، فإّما أن ينتدب 

له واحد من الورثة ويصومها، وإّما أن يطعموا عن كّل يوم مسكينًا.

L   )260( مسألة  J
الص��وم يقض��ى عن المّيت إن كان ن��ذرًا، وإن كان فرضًا بأصل الش��رع ففيه 
خ��الف، والراجح: قضاؤه كم��ا تقّدم، فإن لم يق��ض الولّي وخّل��ف المّيت َتِرَكة 

وجب أن يطعم عنه يف الصيام لكّل يوم مسكينًا.

L   )261( مسألة  J
الحّج يقضى عن المّيت فرضًا كان أو نذرًا. قواًل واحدًا.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )262( مسألة  J
َمْن مات وعليه حّج نذر اس��تحّب لولّيه أن يحّج عنه؛ ألّن امرأة س��ألت النبّي 
: »أّن أّمه��ا نذرت أن تحّج فلم تحّج حتى ماتت أفأحّج عنها؟ قال: 

نعم«)1(.

L   )263( مسألة  J
االعت��كاف ال يمك��ن أن يك��ون واجب��ًا بأص��ل الش��رع، وإنما يج��ب بالنّذر 

فيعتكف عنه ولّيه.

L   )264( مسألة  J
َم��ْن مات وعليه اعتكاف نذر اس��تحّب لولّيه أن يعتك��ف عنه؛ ألن هذا النذر 

ين يقضى كَدين اآلدمّي. صار َدينًا يف ذّمته، والدَّ

L   )265( مسألة  J
َمْن مات وعليه صالة نذر استحّب لولّيه أن يصّليها عنه. هذا على المذهب؛ 

ين يقضى كَدين اآلدمّي. ألن هذا النّذر صار َدينًا يف ذّمته، والدَّ

L   )266( مسألة  J
من مات وعليه صالة واجبة بأصل الشرع فال تقضى. قوال واحدا؛ ألن ذلك 

لم َيِرد.

أخرجه البخاري.  )((
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L   )267( مسألة  J
إذا ق��ال الول��ّي: لن أعتكف ع��ن المّيت، أو قال: لن أصّلي عن��ه، أو قال: لن 

أحّج عنه، فله ذلك، وال بديل عن هذه الثالثة.

L   )268( مسألة  J
إذا قال الولّي: لن أصوم عن المّيت، فإنه يطعم عن الصوم لكّل يوم مسكينًا 

إن خّلف َتِرَكة. 

L   )269( مسألة  J
م��ن مات وعليه قضاء صوم واجب فال يصّح اس��تئجار م��ن يصوم عنه؛ ألن 

مسائل الُقَرب ال يصّح االستئجار عليها.

L   )270( مسألة  J
م فمات يف ذي الحّجة فال يقضى عنه؛ ألنه لم  إذا نذر مس��لم صيام شهر ُمَحرَّ

يدرك زمن الوجوب، كمن مات قبل أن يدرك رمضان.

			
َبابحُ َصْوِم التَّطوُِّع

L   )271( مسألة  J
الصيام نوعان: صيام فريضة، وصيام تطّوع.
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L   )272( مسألة  J
صوم التطّوع: هو الصوم الذي ليس بواجب.

L   )273( مسألة  J
م��ن رحمة اهلل وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطّوع؛ ألنه يورث 
محّبة اهلل. قال النبّي : قال اهلل: »َمْن عادى لي ولّيا فقد آذنته بالحرب، 
وما تقّرب إلّي عبدي بش��يء أحّب إلي مّما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقّرب 
إل��ّي بالنواف��ل حتى أحّبه، فإذا أحببته كنت س��معه الذي يس��مع ب��ه، وبصره الذي 
يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمش��ي بها، وإن سألني ألعطيّنه، ولئن 
اس��تعاذين ألعيذّنه، وما ترّددت عن شيء أنا فاعله ترّددي عن نفس المؤمن، يكره 
الم��وت وأنا أكره مس��اءته«)1(؛ وألجل ج��ر النقص يف الفريضة. قال رس��ول اهلل 
: »إّن أّول م��ا يحاس��ب ب��ه العبد ي��وم القيامة من عمل��ه صالته، فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته 
ش��يئًا قال الرّب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطّوع، فيكمل بها ما انتقص 
م��ن الفريضة، ثم يكون س��ائر عمله على ذلك«)2(؛ وألجل زي��ادة األجر والثواب 

للعاملين.

			
أخرجه البخاري.  )((

أخرجه الخمس��ة، وحس��نه الرتمذي، وأخرج��ه الحاكم وصححه، ووافقه الذهب��ي، وصّححه األلباين،   )((
وشعيب األرنؤوط.
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L   )274( مسألة  J
الص��وم م��ن أفضل األعم��ال الصالحة. قال النب��ّي : »من صام 
يوم��ا يف س��بيل اهلل باعد اهلل وجهه عن النار س��بعين خريًف��ا«)1(، وثبت يف الحديث 
القدس��ّي أّن اهلل ق��ال: »كلُّ عمل اب��ن آدم له إال الصوم فإنه لِي وأن��ا أجزي به«)2(، 
فالعبادات ثواهبا الحس��نة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إال 
الص��وم ف��إن اهلل هو ال��ذي يجزي به، ومعن��ى ذلك: أن ثوابه عظيم ج��دًا؛ ألن  اهلل 
أخفى ثوابه ويف هذا دليل على عظيم أجره، فما أخفاه العظيم عظيم؛ وألنه يجتمع 
يف الصوم أنواع الصر الثالثة، وهي الصر على طاعة اهلل، وعن معصية اهلل، وعلى 
أق��داره، فه��و صر على طاعة اهلل؛ ألن اإلنس��ان يصر على ه��ذه الطاعة ويفعلها، 
وع��ن معصيته؛ ألن��ه يتجنب ما يحرم على الصائم، وعلى أق��دار اهلل؛ ألن الصائم 
يصيبه ألم بالعطش والجوع والكسل وضعف النفس؛ فلهذا كان الصوم من أعلى 

أنواع الصر؛ ألنه جامع بين األنواع الثالثة، وقد قال اهلل: )ىث يث حج مج جح 
مح جخ( ]الزمر:10[.

L   )275( مسألة  J
صوم التطّوع ينقسم إلى قسمين: 

صوم تطّوع مطلق غير مقّيد بوقت.. )
صوم تطّوع مقّيد بوقت.. )

متفق عليه.  )((
أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )276( مسألة  J
الّصوم المقّيد أوكد وأفضل من الّصوم المطلق.

L   )277( مسألة  J
الّصوم المقّيد يحتاج إلى تبييت النّية � على الصحيح، خالفا للمذهب �.

L   )278( مسألة  J
ُيَسنُّ صيام ثالثة أيام من كّل شهر، واألفضل أن تكون يف أيام البيض؛ لحديث 
أبي ذر أنَّ النبيَّ  قال له: »إذا صمت من الشهر ثالثة أيَّام، فصم ثالث 

عشرة، ورابع عشرة، وخامس عشرة«)1(. 

L   )279( مسألة  J
َيت األيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر بيضًا؛ البيضاض لياليها  ُسمِّ

بنور القمر، أي أيام الليالي البيض، فالوصف لليالي؛ ألهنا بنور القمر صارت بيضاء.

L   )280( مسألة  J
ذك��ر أه��ل العلم بالطب أّن يف صي��ام األيام البيض فائدة جس��مّية؛ ألنه وقت 
ف��وران الدم وزيادته، إذ إّن الدم بإذن اهلل مقرون بالقمر، وإذا صام فإنه َيِخفُّ عليه 
ضغ��ط كثرة ال��دم فهذه فائدة طبّية، لكن الفوائد الدنيوّي��ة ينبغي أن يجعلها يف ثاين 
األمر بالنس��بة للعبادات، حتى يكون اإلنسان متعّبدًا اهلل ال للمصلحة الجسمّية أو 

الدنيوّية ولكن من أجل التقرب إلى اهلل بالعبادات.

أخرجه الرتمذي وحّسنه، وأخرجه النسائي، وصّححه األلباين.  )((
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L   )281( مسألة  J
يَس��نُّ صيام ثالثة أي��ام من كّل ش��هر، واألفضل أن تك��ون متتابعة؛ لحديث: 
»صي��ام ثالثة أيام من كّل ش��هر صوم الدهر كّله«)1(؛ ألن الحس��نة بعش��ر أمثالها، 
فثالثة أيام بثالثين حس��نة عن ش��هر، وكذلك الش��هر الثاين والثالث، فيكون كأنما 
��نَة كّلها، وكان النبّي  يصوم ثالثة أيام من كّل ش��هر، تقول  صام السَّ

عائشة: »ال يبالي هل صامها من أّول الشهر أو وسطه أو آخره«)2(.

L   )282( مسألة  J
صيام الثالثة األيام البيض ُيغني عن صيام ثالثة أيام من كّل شهر.

L   )283( مسألة  J
ُيَس��نُّ صيام االثنين والخميس، وق��د عّلل النبّي  ذلك: »بأنهما 
يومان ُتْعَرُض فيهما األعمال على اهلل، قال: فأحّب أن ُيعرض عملي وأنا صائم«)3(، 
وه��ذا الحديث اختل��ف المحدثون فيه فمنهم من ضّعفه وق��ال: ال تقوم به ُحّجة، 
ومنه��م م��ن قال: إنه صحي��ح كابن خزيمة، ومنهم من س��كت عنه فل��م يحكم له 
باضط��راب وال تصحي��ح، وعل��ى كّل ح��ال فإن الفقه��اء اعتروه واستش��هدوا به 

واستدّلوا به. 

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه مسلم.  )((

أخرجه الخمسة إال ابن ماجه، وصّححه األلباين، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن.  )((
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L   )284( مسألة  J
ص��وم ي��وم االثني��ن أوكد من ص��وم ي��وم الخمي��س؛ لحديث: »س��ئل النبّي 
ع��ن صوم يوم االثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه أو ُأنزل 

َعَليَّ فيه«)1(.

L   )285( مسألة  J
يجوز صيام الثالثاء واألربعاء، لكن ال يقال ُيَس��نُّ أن تصوم يوم الثالثاء، وال 

ُيسنُّ أن تصوم يوم األربعاء، ولكن ال ُيكره أيضا.

L   )286( مسألة  J
ُيكره إفراد الجمعة بالصيام؛ لحديث: »ال تصوموا يوم الجمعة إال أْن تصوموا 
يوم��ًا قبله أو يومًا بعده«)2(؛ ولحديث: »ال تخّصوا يوم الجمعة بصيام، وال ليلتها 
بقيام«)3(. وإفراد الجمعة بالصيام أش��ّد كراهة من إفراد السبت؛ لثبوت األحاديث 

يف النهي عن ذلك بدون نزاع.

L   )287( مسألة  J
إذا صام اإلنسان يوم الجمعة من أجل أنه وافق صومًا كان يعتاده فال كراهة. 
مثال��ه: إذا كان م��ن عادة اإلنس��ان أن يصوم يوم��ًا ويفطر يومًا فواف��ق يوم صومه 

الجمعة فال بأس.

أخرجه مسلم.  )((
أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه مسلم.  )((
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L   )288( مسألة  J
إذا ص��ام اإلنس��ان ي��وم الجمعة وص��ام يومًا قبل��ه أو يومًا بعده ف��ال كراهة؛ 
لحدي��ث جويرّي��ة بن��ت الح��ارث : »أّن النبّي  دخ��ل عليها 
ي��وم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: َأُصْمِت أمس؟ قال��ت: ال. قال: أفتريدين أن 

تصومي غًدا؟ قالت: ال. قال: َفَأْفِطِري«)1(.

L   )289( مسألة  J
ال يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لس��بب شرعّي كصيام يوم عرفة؛ ألنه إنما 
أف��رد هذا اليوم ال من أجل أنه يوم الجمعة، ولكن من أجل أنه يوم عرفة، وكذلك 
إذا وافق يوم الجمعة يوم عاش��وراء واقتصر عليه، فإنه ال حرج عليه يف ذلك، وإن 

كان األفضل يف يوم عاشوراء أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده.

L   )290( مسألة  J
إذا أفرد يوم الجمعة بصوم ال لقصد الجمعة، ولكن؛ ألنه اليوم الذي يحصل 

فيه الفراغ، فالظاهر إن شاء اهلل: أنه ال يكره، وأنه ال بأس بذلك. 

L   )291( مسألة  J
ُيكره إفراد يوم الس��بت بالصيام � عل��ى الصحيح �؛ لحديث: »ال تصوموا يوم 
الس��بت إال فيما افت��رض عليكم، ولو لم يج��د أحدكم إال لَِحاَء ش��جر«)2(، يعني 

فليأكله، وهو مختلف يف صّحته؛ لذلك قيل بالكراهة.

أخرجه البخاري.  )((
أخرج��ه الخمس��ة، وصّححه األلباين. وقال ش��عيب األرن��ؤوط: »هذا حديث رجاله ثق��ات إال أنه أعل   )((

باالضطراب والمعارضة«.
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L   )292( مسألة  J
ال ُيكره إفراد يوم السبت بالصيام لسبب شرعّي كصيام يوم عرفة.

L   )293( مسألة  J
استحّب بعض العلماء صيام يوم األحد؛ ألنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد 
يكون يوم أكل وس��رور وفرح، فاألفضل مخالفتهم، وصيام هذا اليوم فيه مخالفة 
لهم. وكره صومه بعضهم؛ ألن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم األحد يوم 
عي��د للكف��ار فصومه نوع تعظيم له، وال يجوز أن ُيعّظم م��ا يعّظمه الكفار على أنه 

شعيرة من شعائرهم.

L   )294( مسألة  J
ُيَسنُّ صوم ستٍّ من شوال؛ لحديث: »من صام رمضان وأتبعه سّتًا من شوال 

فكأنما صام الدهر كّله«)1(.

L   )295( مسألة  J
األفضل أن يبدأ المسلم صيام السّت من شوال بعد يوم العيد مباشرة؛ لَِما يف 

ذلك من السبق إلى الخيرات.

L   )296( مسألة  J
��ّت من شوال متتابعة؛ ألن ذلك أسهل غالبًا؛ وألن فيه  األفضل أن تكون السِّ

سبقًا لفعل هذا األمر المشروع.

أخرجه مسلم.  )((
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L   )297( مسألة  J
ّت يف اليوم الثاين من شوال وتابعها فإنه سينتهي من  إذا ابتدأ المسلم صيام السِّ
صيامها بنهاية اليوم السابع، وسيفطر اليوم الثامن، وهذا اليوم  يسميه العاّمة )عيد 
األبرار(، ولكن هذه التس��مية ليست صحيحة، بل هي بدعة، فهذا اليوم ليس عيدًا 
لألب��رار، وال للفج��ار، ثم إّن مقتضى قولهم: إّن من لم يصم س��ّتة أيام من ش��وال 
ليس من األبرار، وهذا خطأ، فاإلنس��ان إذا أّدى فرضه فهذا َبرُّ بال ش��ك، وإن كان 

بعض البِّر أكمل من بعض.

L   )298( مسألة  J
��تَّة من ش��وال ال تقّدم على قضاء رمضان، فلو قّدمت صارت نفالً  األيام السِّ
مطلق��ًا، ولم يحصل على ثواهبا؛ ألن لف��ظ الحديث »من صام رمضان« ومن كان 

عليه قضاء فإنه ال يصدق عليه أنه صام رمضان.

L   )299( مسألة  J
ّت من ش��وال عن أّول الشهر؛ لقوله »ثم  ال بأس أن يؤّخر المس��لم صيام السِّ
ّت يف ش��وال، ولو تأّخرت عن  أتبعه س��تًا من ش��وال«)1( فظاهره: أنه ما دامت السِّ

هر فال حرج. بداية الشَّ

أخرجه مسلم.  )((
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L   )300( مسألة  J
��تة يف ش��وال لعذر كمرض أو قضاء رمضان  لو لم يتمّكن من صيام األيام السِّ
كام��الً حتى خرج ش��وال فإنه يقضيها ويكت��ب له أجرها، كالف��رض إذا أّخره عن 
وقت��ه لع��ذر، وكالراتبة إذا أّخرها لعذر حتى خرج وقته��ا، فإنه يقضيها كما جاءت 

نَّة. به السُّ

L   )301( مسألة  J
ّتة كّل عام؛ مخافة أن يظّن العاّمة أن صيامها  كره بعض العلماء صيام األيام السِّ
فرض. ولكن هذا أصل ضعيف غير مس��تقيم؛ ألنه لو قي��ل به لزم كراهة الرواتب 
التابعة للمكتوبات أن تصلَّى كّل يوم، وهذا الالزم باطل، وبطالن الالزم يدّل على 

بطالن الملزوم، والمحذور الذي يخشى منه يزول بالبيان.

L   )302( مسألة  J
م، وهو الذي يلي ش��هر ذي الحّجة؛ لحديث: »أفضل  ُيَس��نُّ صوم شهر ُمَحرَّ

م...«)1(. الصيام بعد رمضان شهر اهلل المحرَّ

L   )303( مسألة  J
م أفضل الصيام بعد رمضان؛ للحديث السابق. صوم شهر ُمَحرَّ

أخرجه مسلم.  )((
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L   )304( مسألة  J
ق��ال بعض العلماء: صيام ش��هر ش��عبان أفض��ل من صيام ش��هر محّرم؛ ألن 
النبّي كان يصومه، إال قليالً منه ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم ش��هر 
المح��ّرم؛ لكنّه حّث على صيام��ه بقوله: »إنه أفضل الصيام بعد رمضان«)1(؛ وألن 
صوم شهر ش��عبان ينّزل منزلة الراتبة قبل الفريضة، وصوم شهر محّرم ينزل منزلة 

النفل المطلق، ومنزلة الراتبة أفضل من منزلة النفل المطلق.

L   )305( مسألة  J
م العاش��ر ثم التاسع؛ ألن النبّي �: »سئل  آكد صوم ش��هر الُمَحرَّ
��َنة الت��ي قبله«)2(،  عن صوم يوم عاش��وراء؟ فقال: أحتس��ب على اهلل أن يكّفر السَّ
وأّما التاس��ع؛ فلقوله : »لئن بقيت، أو لئن عشت إلى قابل ألصومّن 

التاسع«، يعني مع العاشر)3(.

L   )306( مسألة  J
ال ُيكره � على الصحيح � إفراد عاشوراء بالصيام.

L   )307( مسألة  J
ى اهلل فيه موس��ى  وقومه،  مناس��بة صيام يوم عاش��وراء: أنه اليوم الذي َنجَّ
.)4(

 وأهلك فرعون وقومه كما ثبت ذلك يف الحديث الصحيح عن النبّي

أخرجه مسلم.  )((

أخرجه مسلم.  )((

أخرجه مسلم.  )((
أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )308( مسألة  J
ُيَسنُّ صوم التسعة األيام األولى من ذي الحّجة؛ لحديث: »ما ِمْن أيام العمل 
الصالح فيهّن أحّب إلى اهلل من هذه األيام العشر«)1(، والصوم من العمل الصالح.

L   )309( مسألة  J
ورد حديثان متعارضان يف صيام الرسول لأليام التسعة األولى من ذي الحّجة، 
أحدهما: »أّن الرسول  لم يكن يصوم هذه األيام التسعة«)2(، والثاين: 
»أنه كان يصومها«)3(، وقد قال اإلمام أحمد يف التعارض بين هذين الحديثين: )إّن 
المثب��ت مقّدم عل��ى النايف(، ورّجح بع��ض العلماء: النف��ي؛ ألن حديثه أصّح من 
حدي��ث اإلثبات. ولعّل الصحيح: أهنما إذا تعارضا تس��اقطا بدون تقديم أحدهما 
على اآلخر، ويبقى الحديث الصحيح العاّم »ما من أيام العمل الصالح فيهن أحّب 

إلى اهلل من هذه العشر«)4(.

L   )310( مسألة  J
آكد األيام التس��عة م��ن ذي الحّجة: صيام ي��وم عرفة لغير الح��اّج؛ ألن النبّي 
��َنة  �س��ئل عن صوم يوم عرفة فقال: »أحتس��ب على اهلل أن يكفر السَّ

َنة التي بعده«)5(. التي قبله والسَّ

أخرجه البخاري.  )((
أخرجه مسلم.  )((

أخرجه أبو داود، وصّححه األلباين.  )((
أخرجه البخاري.  )((

أخرجه مسلم.  )5(
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L   )311( مسألة  J
صوم يوم عرفة أفضل من صوم عاش��وراء؛ ألن صوم عاش��وراء يكّفر ذنوب 

َسنَة، وصيام يوم عرفة يكّفر ذنوب سنتين. 

L   )312( مسألة  J
ُيك��ره صيام يوم عرف��ة للحاّج؛ لحديث: »هنى رس��ول اهلل عن 
وا يف ص��وم النبّي يوم عرفة،  ص��وم يوم عرفة بعرفة«)1(، لكن يؤّيده أّن الناس َش��كُّ
فأرس��ل إليه بقدح من لبن فش��ربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه)2(، ليتبّين 
لهم أنه لم يصم؛ وألن هذا اليوم يوم دعاء وعمل، وال سّيما أّن أفضل زمن الدعاء 
هو آخر هذا اليوم، فإذا صام اإلنسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو يف كسل وتعب، 
، فإن��ه يتعب وت��زول الفائدة  ال س��ّيما يف أي��ام الصيف وط��ول النهار وش��ّدة الَحرِّ

العظيمة الحاصلة هبذا اليوم، والصوم يدرك يف وقت آخر.

L   )313( مسألة  J
أفض��ل ص��وم التطّوع: ص��وم يوم وفطر ي��وم؛ لحديث عبد اهلل ب��ن عمرو بن 
العاص  أّن الرسول  قال له: »...َفُصْم يومًا وأفطر يومًا، 
وذلك صيام داود ، وهو أعدل الصيام، قلت إّني أطيق أفضل منه يا رسول 

اهلل، قال: ال أفضل من ذلك«)3(.

أخرجه الخمس��ة إال الرتمذي، وأخرجه ابن خزيمة، وضّعفه األلباين. وقال شعيب األرنؤوط: »إسناده   )((
ضعيف«.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
متفق عليه.  )((
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L   )314( مسألة  J
الت��زم عبد اهلل بن عمرو  بصوم يوم وإفط��ار يوم حتى كر فتمنّى أنه 
قب��ل رخص��ة النبّي  أن يصوم من كّل ش��هر ثالثة أي��ام، حتى اجتهد 
فصار يصوم خمس��ة عشر يومًا متتابعة، ويفطر خمسة عش��ر يومًا متتابعة، ويرى 

أّن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم.

L   )315( مسألة  J
ينبغ��ي لإلنس��ان أال يقي��س نفس��ه يف مس��تقبله عل��ى حاضره، فق��د يكون 
اإلنس��ان يف أّول العب��ادة نش��يطًا يرى أنه ق��ادر، ثم بعد ذلك يلحق��ه الملل، أو 
يلحق��ُه ضع��ف وتعب، ثم ين��دم؛ لهذا ينبغي لإلنس��ان أن يك��ون عمله قصدًا؛ 
ولهذا قال النبّي  مرش��دًا أّمته: »اكلفوا من العمل ما تطيقون«)1(، 
أي ال تكّلفوا أنفس��كم، وقال: »استعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة، 
والقصد القصد تبلغوا«)2(، وقال »إّن الُمْنَبتَّ ال أرضًا قطع وال ظهرًا أبقى«)3(، 
: هو الذي يسير ليالً وهنارًا، وقال : »َأَحبُّ العمل إلى اهلل  والُمنَْبتُّ

أدومه وإْن قّل«)4(.

أخرجه البخاري.  )((

أخرجه البخاري.  )((
أخرج��ه الب��زار، وقال الهيثم��ي: »فيه يحيى بن المتوكل أب��و عقيل وهو كذاب«، وأخرج��ه البيهقي من   )((
طري��ق أخرى، وإس��ناده ضعيف كما يف الضعيفة، وأخرجه ابن المب��ارك يف الزهد عن عبد اهلل بن عمرو 

موقوفًا.
أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )316( مسألة  J
لم يكن رس��ولنا محّم��د يصوم يوما ويفطر يوما؛ ألنه منش��غل 
بأمر اإلسالم واألّمة؛ لهذا لّما سئل عن صوم يوم وإفطار يومين؟ قال: »ليتنا نقوى 
عل��ى ذل��ك«)1(، يعني أنه ما يق��وى على ذلك مع أعماله األخ��رى الجليلة التي ال 

يقوم هبا غيره.

L   )317( مسألة  J
صوم يوم وإفطار يوم مش��روط بما إذا لم يضّيع المس��لم ما أوجب اهلل عليه، 
ف��إن ضّيع ما أوج��ب اهلل عليه كان هذا منهّيًا عنه؛ ألن��ه ال يمكن أن تضاع فريضة 

من أجل نافلة.

L   )318( مسألة  J
لو انشغل المسلم بصوم يوم وإفطار يوم عن مؤونة أهله، أي انقطع عن البيع 
والش��راء والعمل ال��ذي يحتاجه لمؤونة أهله، فإنه ال يفع��ل؛ ألن القيام بالواجب 

أهّم من القيام بالتطّوع.

L   )319( مسألة  J
لو أّدى صيام يوم وإفطار يوم إلى عدم القيام بواجب الوظيفة كان منهّيًا عنه.

أخرجه مسلم.  )((
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L   )320( مسألة  J
ُيك��ره إفراد رجب بالصوم؛ ألنه من ش��عائر الجاهلّية، وأّن أهل الجاهلّية هم 
نَّة فلم يرد يف تعظيمه شيء، فقد قال أهل العلم:  الذين يعّظمون هذا الشهر، أّما السُّ
إّن كّل م��ا ُي��روى يف فضل صومه، أو الّصالة فيه من األحاديث فكذب باتفاق أهل 

العلم بالحديث.

L   )321( مسألة  J
إذا ص��ام رج��ب مع غيره ف��ال يكره؛ ألنه إذا ص��ام معه غيره ل��م يكن الصيام 
م��ن أجل تخصيص رجب، فلو صام ش��عبان ورجبًا فال ب��أس، ولو صام جمادى 

اآلخرة ورجبًا فال بأس.

L   )322( مسألة  J
ُيكره صوم يوم الش��ك. هذا على قول. ولكّن الصحيح: أّن صوم يوم الش��ك 
ٌم إذا قصد به االحتياط لرمضان؛ لقول عمار بن ياس��ر: »من صام اليوم الذي  ُمَحرَّ
يش��ّك فيه فقد عصى أبا القاسم «)1(؛ ولحديث: »ال تقّدموا رمضان 
بصوم يوم أو يومين إال رجل كان يصوم صومًا فليصمه«)2(؛ وألن صيامه نوع من 
التعّدي لحدود اهلل، فإن اهلل تعالى يقول يف كتابه: )ۀ ہ ہ ہ ہ(   
]البق��رة:185[، والنبّي  يقول: »إذا رأيتم��وه فصوموا، فإن ُغمَّ عليكم 

فأكملوا العّدة ثالثين«)3(.

أخرجه البخاري يف صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ووصله أصحاب السنن.  )((
أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )323( مسألة  J
ي��وم الش��ك: هو ي��وم الثالثين من ش��عبان، إذا كان يف الس��ماء م��ا يمنع رؤية 

. الهالل، وأّما إذا كانت السماء صحوًا فال شكَّ

L   )324( مسألة  J
َيْح��ُرُم صوم العيدين، يوم عي��د الفطر، ويوم عيد األضح��ى؛ لحديث: »هنى 
ع��ن صوم يوم��ي العيدين، عيد الفطر، وعيد األضح��ى«)1(، وخطب عمر � رضي 
 � اهلل عن��ه � يف ذلك على المنر، وقال: »هذان يومان هنى رس��ول اهلل

عن صومهما يوم النحر ويوم الفطر«)2(؛ وإلجماع العلماء على ذلك.

L   )325( مسألة  J
الحكم��ة يف النه��ي عن صيام يوم الفطر: أنه يوم الفط��ر من رمضان وال يتمّيز 

تحديد رمضان إال بفطر يوم العيد.

L   )326( مسألة  J
الحكم��ة يف النهي عن صيام ي��وم األضحى: أنه يوم النّح��ر، ولو صام الناس 

فيه لعدلوا فيه عما يحّبه اهلل مّما أمر به يف قوله: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ( ]الحج:28[ وكيف يأكل منها من كان صائمًا؟!

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )327( مسألة  J
َيْحُرُم صيام يومي العيدين ولو كان على اإلنس��ان قضاء من رمضان، أو نذر، 
أو صي��ام كف��ارة. ولو فعل لم يقبل منه وَأثِ��َم؛ لحديث: »من عمل عمال ليس عليه 

أمرنا فهو رّد«)1(.

L   )328( مسألة  J
َيْحُرُم صيام أيام التشريق إال عن َدِم متعة وقران؛ لحديث: »أيام التشريق أيام 
أكل وش��رب وذك��ر هلل «)2(؛ ولقول عائش��ة وابن عمر: »ل��م يرخّص يف أيام 
التش��ريق أن يصمن إال لمن لم يجد الهدي«)3(. وقول الصحابي: لم يرّخص، أو 

رّخص لنا، أو ما أشبه ذلك يعتر مرفوعًا ُحْكَمًا. 

L   )329( مسألة  J
أيام التشريق ثالثة بعد يوم النَّحر هي: )الحادي عشر، والثاين عشر، والثالث 

عشر من ذي الحّجة(.

L   )330( مسألة  J
قون فيها اللحم، أي  َيت أيام التشريق هبذا االسم؛ ألن الناس كانوا يش��رِّ ُس��مِّ

يقّددونه، ثم ينشرونه يف الشمس من أجل أن ييبس حتى ال يتعّفن ويفسد.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه مسلم  )((

أخرجه البخاري.  )((
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L   )331( مسألة  J
إذا َح��جَّ اإلنس��ان وكان متمّتع��ًا أو قارن��ا ولم يجد هديا ج��از له أن يصوم 
األيام الثالثة الواجبة عليه يف الحّج يف أيام التش��ريق؛ لحديث عائش��ة وابن عمر 
 أهنم��ا ق��اال: »لم يرّخص يف أيام التش��ريق أن يصم��ن إال لمن لم يجد 

الهدي«)1(.

L   )332( مسألة  J
يك��ره ص��وم أعياد الكّفار � عل��ى الصحيح �؛ ألن صيامها يعط��ي الكّفار قوة؛ 

حيث يقولون: هؤالء المسلمون يعّظمون أعيادنا.

L   )333( مسألة  J
الواجبات ثالثة أقسام: 

واجبات موّس��عة، كالصلوات الخمس، فصالة الظه��ر مثال يمتّد وقتها . )
من زوال الشمس إلى أن يصير ظّل كّل شيء مثله. 

واجبات مضّيقة من أصل المشروعّية، كصوم رمضان.. )

واجبات مضّيقة تضييقًا طارئًا، مثاله: لو لم يبق على طلوع الشمس إال . )
مقدار ما يصلِّي صالة الفجر، فيكون الوقت مضّيقًا فإذا ش��رع يف صالة 

الفجر فال يجوز قطعها.

أخرجه البخاري.  )((
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L   )334( مسألة  J
م��ن دخل يف فرض موس��ع حرم قطعه. أي: من ش��رع يف فرض موّس��ع، فإنه 

يحرم عليه قطعه، ويلزمه إتمامه إال لعذر شرعّي. 

مثال ذلك: لّما أذَّن لصالة الظهر قام يصلي الظهر، ثم أراد أن يقطع الصالة، 
ويصّل��ي فيم��ا بعد؛ فإن��ه ال يحّل له ذلك، مع أّن الوقت موّس��ع إل��ى العصر؛ ألنه 

واجب شرع فيه، وشروعه فيه يشبه النذر، فيلزمه أن يتّمه.

L   )335( مسألة  J
��ع َح��ُرَم قطعه ول��و كان الواجب قض��اء، بل يلزم  َم��ْن دخ��ل يف واجب ُمَوسَّ

إتمامه، كمن يصوم يوما قضاء من رمضان، فال يجوز له قطعه إال لعذر شرعّي.

L   )336( مسألة  J
إذا شرع يف صوم منذور، فال يجوز قطعه؛ ألنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء.

L   )337( مسألة  J
َمْن دخل يف فرض مضّيق حرم قطعه من باب أولى، فلو دخل يف الصالة، ولم 
يبق يف الوقت إال مقدار ركعات الصالة، فإنه يحرم عليه القطع من باب أولى؛ ألنه 
إذا حرم القطع يف الواجب الموّس��ع ففي المضّيق من باب أولى. لكن يس��تثنى ما 
إذا كان لضرورة، مثل أن يش��رع اإلنس��ان يف الصالة، ثم يضطّر إلى قطعها إلطفاء 

حريق، أو إنقاذ غريق، أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال له أن يقطع الصالة.
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L   )338( مسألة  J
يج��وز أن يقط��ع الفرض ليأيت بما هو أكمل، مثل: أن يش��رع يف صالة فريضة 
منف��ردًا، ث��م يحّس بجماع��ة دخلوا ليصل��وا جماعة فيجوز له قطعه��ا من أجل أن 
يدخ��ل يف الجماع��ة؛ ألنه لم يعم��د إلى معصية اهلل ورس��وله  بقطع 

الفريضة، ولكنّه قطعها ليأيت هبا على وجه أكمل، فهو لمصلحة الصالة.

L   )339( مسألة  J
إذا دخل اإلنسان يف صالة نافلة، فنادته أّمه، ففي هذا تفصيل: فإذا كانت األّم 
إذا علم��ت أنه يف صالة فال ترضى أن يقطعها، بل ُتِحبُّ أن يمضي يف صالته، فهنا 
ال يقطعه��ا؛ ألنه لو قطع الصالة وقال ألّم��ه: أنا قطعت الصالة من أجلك، قالت: 

لَِم قطعتها؟. أّما إذا كانت ممن ال يعذر يف مثل هذه الحال، فنقول له: اقطعها.

L   )340( مسألة  J
��ُد التع��ب يف العبادة ليس هو األفضل، بل الراح��ة هي األفضل، لكن لو  َتَقصُّ
كانت العبادة ال تأيت إال بالّتعب والمش��ّقة كان القيام هبا مع الّتعب والمشّقة أعظم 
أجرًا؛ ولهذا قال النبي  فيما يرفع اهلل به الدرجات ويكفر به الخطايا: 
»إسباغ الوضوء على المكاره...«)1(، ولكن ال نقول لإلنسان: إذا كان يمكنك أن 
تسّخن الماء، فاألفضل أن تذهب إلى الماء البارد وال تسّخنه ال نقول هذا، ما دام 

اهلل يسر عليك، فيّسر على نفسك.

أخرجه مسلم.  )((
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L   )341( مسألة  J
ال يل��زم إتم��ام صي��ام التطّوع؛ لحدي��ث: أّن النب��ّي  دخل على 
أهله ذات يوم فقال: »هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم عندنا َحْيس، قال: أرينيه فلقد 
أصبحت صائمًا، فأرته إّي��اه فأكل«)1(، وقال : »إنما مثل الصوم أو 
قال صوم النفل كمثل الصدقة يخرجها الرجل من ماله فإن ش��اء أمضاها وإن شاء 

رّدها«)2(.

L   )342( مسألة  J
الَحْيس: هو تمر مخلوط بسمن وأقِط. وقيل: هو طعام يّتخذ من الزبد والتمر 

واألقِط، وقد يبّدل األقط بالدقيق، والزبد بالسمن، وقد يبّدل السمن بالزيت.

L   )343( مسألة  J
ال ينبغي قطع صيام التطّوع إال لغرض صحيح. مثل َجْبر قلب مسلم.

L   )344( مسألة  J
إذا ُدِع��َي الصائ��م إلى وليمة فإنه يدع��و لصاحبها وال ي��أكل، لكن إن كان يف 
إجابت��ه جر لقلب صاحبه فإنه يأكل، ومعنى ذل��ك أنه ألغى الصوم، لكن خروجه 

من الصوم هنا لغرض صحيح، وهو جر قلب أخيه المسلم. 

أخرجه مسلم.  )((
أخرجه النسائي، وصّححه األلباين.  )((
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L   )345( مسألة  J
إذا أفس��د المتطّوع صيامه فال يرتّتب عليه إثم، وال كفارة، و ال قضاء؛ ألنه لو 
وج��ب القضاء لوجب اإلتمام، فإذا كان ال يجب اإلتمام فإنه ال يجب القضاء من 

باب أولى.

L   )346( مسألة  J
ُتْرَجى ليلة القدر يف العش��ر األواخر من رمضان؛ لحديث: »اعتكف رس��ول 
اهلل العش��ر األولى من رمضان، يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العش��ر 

األوسط، ثم قيل: إهنا يف العشر األواخر...«)1(.

L   )347( مسألة  J
ليلة القدر باقية لم ترفع � على الصحيح الذي ال شك فيه �، وما ورد يف الحديث 
��نَة؛ ألن النبّي  رآها،  أهنا رفعت، فالمراد رفع علم َعْينِها يف تلك السَّ

ى رجالن فرفعت)2(. ثم خرج ليخر هبا أصحابه َفَتاَلحَّ

L   )348( مسألة  J
ليلة القدر ال تكون إال يف رمضان؛ لقول اهلل تعالى: )ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ( ]البقرة:185[، فالقرآن أنزل يف شهر رمضان، وقد قال اهلل: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ( ]الق��در:1[، فإذا َضَمْمَت هذه اآلي��ة إلى تلك تعين أن تكون ليلة 

الق��در يف رمض��ان؛ ألهنا لو كانت يف غير رمضان م��ا صّح أن يقال: )ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ (.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه البخاري.  )((
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L   )349( مسألة  J
ال تك��ون ليل��ة الق��در إال يف العش��ر األواخ��ر م��ن رمض��ان، »ف��إن الرس��ول 
 اعتك��ف العش��ر األولى من رمض��ان، يريد ليلة الق��در، ثم اعتكف 

العشر األوسط، ثم قيل: إهنا يف العشر األواخر«)1(.

L   )350( مسألة  J
ليل��ة الق��در تتنّقل يف ليالي العش��ر حس��ب أم��ر اهلل � على الصحي��ح �؛ ألنه ال 
يمك��ن جم��ع األحاديث ال��واردة إال على هذا الق��ول. وقد تنّقلت يف حي��اة النبّي  

.

L   )351( مسألة  J
الحكمة من كوهنا تتنقل: أهنا لو كانت يف ليلة معّينة لكان الكسول ال يقوم إال 
تل��ك الليل��ة، لكن إذا كانت متنّقلة، وصار كّل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر 

صار اإلنسان يقوم كّل العشر.

L   )352( مسألة  J
أرجى الليالي لليلة القدر هي: ليلة )س��بع وعش��رين( من رمضان، وال تتعّين 
فيه��ا كم��ا يظنّه بعض الناس، فيبني على ظنّه ه��ذا، أن يجتهد فيها كثيرًا ويفرت فيما 

سواها من الليالي.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )353( مسألة  J
ر فيها ما يكون يف العام الذي بعدها،  َيت ليلة القدر هبذا االس��م؛ ألنه ُيَقدَّ ُس��مِّ

قال تعالى: )پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(  
َيت  ]الدخان:3-4[ ُيْفَرُق: أي يفصل ويبّين كّل أمر حكيم، وأمر اهلل كّله حكيم. وُسمِّ

ليلة القدر، من الَقْدر وهو الشرف؛ لقول اهلل تعالى: )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]الق��در:2-3[؛ وألن للقيام فيها قدرًا عظيمًا، لحديث: 

»من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقّدم من ذنبه«)1(.

L   )354( مسألة  J
أنواع الكتابة:

كتاب��ة عاّم��ة: وهذه قبل خلق الس��موات واألرض، بخمس��ين ألف س��نة . )
يف الل��وح المحف��وظ، وه��ذه كتابة ال تتغّي��ر وال تتبّدل � عل��ى الصحيح �؛ 
ۋ(  ٴۇ  )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  تعال��ى:  اهلل  لق��ول 

]الرعد:39[، أي أصله الذي هو مرجع كّل ما يكتب.

كتابة ُعُمِرّية: وهي ما يكتبه ملك األجنّة على الجنين وهو يف بطن أّمه، فيكتب . )
عمره، وعمله، ورزقه، ومآله، كما ثبت هذا يف الحديث عن ابن مسعود)2(.

كتاب��ة َحْولِّية: وه��ي التي تكون ليلة القدر، ودليل ه��ذا: قول اهلل تعالى يف . )
سورة الدخان: )پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ(  ]الدخان:4-3[.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
متفق عليه.  )((
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L   )355( مسألة  J
أوتار العشر األواخر آكد من شفعه؛ لحديث: »التمسوها يف كّل ِوْتٍر«)1(.

L   )356( مسألة  J
ليلة س��بع وعشرين أبلغ األوتار وأرجاها أن تكون ليلة القدر، لكنّها ال تتعّين 

يف ليلة السابع والعشرين.

L   )357( مسألة  J
لي��س للعمرة يف ليلة القدر َمَزيَّة، بل هو بدع��ة؛ ألنه تخصيص لعبادة يف زمن 
ل��م يخّصصه الش��ارع هب��ا، والذي َح��ثَّ عليه النب��ّي يف ليلة القدر ه��و القيام. قال 
: »َم��ْن قام ليلة القدر إيمانًا واحتس��ابًا غفر له م��ا تقّدم من ذنبه«)2(، 
ول��م يرّغ��ب يف العمرة تلك الليلة، بل رغبَّ فيها يف س��ائر الش��هر فقال: »عمرة يف 

رمضان َتْعِدُل حّجة«)3(.

L   )358( مسألة  J
َوَرَد أّن َمْن قام ليلة القدر غفر له ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر)4(. لكّن الصحيح: 
أّن كّل حدي��ث ورد في��ه »وم��ا تأّخر« غير صحي��ح؛ ألن هذا م��ن خصائص النبّي 

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه النس��ائي يف »الس��نن الكرى«. قال ش��عيب األرنؤوط: »زاد الطيالس��ي عن هش��ام: »وما تأخر«   )((

وهي زيادة شاّذة يف حديث هشام لم يتابعه أحد عليها.
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�، حت��ى أه��ل بدٍر ما قيل له��م ذلك، بل قيل: »اعملوا ما ش��ئتم فقد 
غفرت لكم«)1(.

L   )359( مسألة  J
ين��ال المس��لم أجر ليلة الق��در وإن لم يعلم هب��ا � على الصحي��ح �؛ ألن النبّي 
� قال: »َمْن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا«)2(، ولم يقل عالمًا هبا، 

. ولو كان العلم هبا شرطًا يف حصول هذا الثواب لبّينه

L   )360( مسألة  J
ليلة القدر لها عالمات مقارنة منها:

ق��ّوة اإلض��اءة والنّور يف تل��ك الليلة، وه��ذه العالمة يف الوق��ت الحاضر ال . )
 : َيُح��سُّ هب��ا إال من كان يف الَب��رِّ بعيدًا عن األنوار. ق��ال النبّي
»إين كنت ُأريت ليلة القدر ثم نس��يتها، وهي يف العش��ر األواخر، وهي َطْلَقٌة، 
َبْلَجٌة، ال حاّرة وال باردة، كأّن فيها قمرا يفضح كواكبها، ال يخرج ش��يطانها 
حت��ى يخ��رج فجره��ا«)3(، وق��ال : »إّن أمارة ليل��ة القدر أنها 
، وال يحّل  صافية بلجاء، كأّن فيها قمرا س��اطعا، س��اكنة، ال َبْرٌد فيها وال َحرٌّ
لكوك��ب أن يرمى به فيها حتى يصبح، وإّن أمارة الش��مس صبيحتها تخرج 
مس��توية ليس فيها ش��عاع مثل القمر ليلة البدر، وال يحّل للشيطان أن يخرج 

معها يومئذ«)4(.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه أبن خزيمة وابن حبان.  )((

أخرجه أحمد، وقال الهيثمي يف المجمع ))/75)(: رجاله ثقات.  )((
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طمأنينة القلب، وانشراح الصدر من المؤمن أكثر مّما يجده يف بقّية الليالي.. )
الرياح تكون فيها ساكنة، فال تأيت فيها عواصف أو قواصف، بل يكون الجو مناسبًا.. )
أّن اهلل قد ُيِري بعض الناس ليلَة القدر يف المنام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة.. )
أّن المسلم الصادق يجد يف القيام لذة ونشاطًا، أكثر مّما يف غيرها من الليالي.. 5
تطلع الش��مس يف صبيحتها ليس لها شعاع صافية)1(، ليست كعادهتا يف بقّية . 6

األيام، وهذه عالمة الحقة.

L   )361( مسألة  J
الفائ��دة من العالم��ة الالحقة: استبش��ار المجتهد يف تلك الليل��ة وقّوة إيمانه 

وتصديقه، وأنه يعظم رجاؤه فيما فعل يف تلك الليلة.

L   )362( مسألة  J
ما يذكر أنه يقّل يف ليلة القدر نباح الكالب، أو يعدم بالكلية، فهذا ال يستقيم، 
ففي بعض األحيان ينتبه اإلنس��ان لجميع الليالي العش��ر، فيج��د أّن الكالب تنبح 

وال تسكت.

L   )363( مسألة  J
ُيستحّب للمسلم أن يدعو يف ليلة القدر بما ورد، ومنه: )اللهّم إنك عفو تحّب 
العفو فاعف عّني(؛ لحديث عائشة أهنا قالت: »أرأيت يا رسول اهلل إْن وافقت ليلة 

القدر، فما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهّم إنك عفو تحّب العفو فاعف عّني«)2(.

أخرج��ه أحم��د، وقال الهيثمي يف المجمع ))/75)(: رجاله ثقات، وقال ش��عيب األرنؤوط: إس��ناده   )((
صحيح.

أخرجه أحمد، والرتمذي، وصّححه األلباين، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح.  )((



111

الشرح املمتع يف مسائل )كتاب الصيام(

L   )364( مسألة  J
 : ال يمنع اإلنسان من الزيادة يف الدعاء على ما ورد. قال النبّي

»ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى ِشَراَك َنْعِله«)1(.

L   )365( مسألة  J
األدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من األدعية المس��جوعة، التي يس��جعها 
بعض الناس، وتجده يطيل، ويذكر سطرًا أو سطرين يف دعاء بشيء واحد ليستقيم 
��نَّة، خي��ر بكثي��ر مّما صنع  الس��جع، لك��ن الدع��اء ال��ذي جاء يف الق��رآن أو يف السُّ

مسجوعًا، كما يوجد يف بعض المنشورات. 

			
َبابحُ االعِتَكاِف

L   )366( مسألة  J
االعتكاف لغة: افتعال من العكوف. افتعل: أي دخل يف العكوف، مأخوذ من 
عكف على الشيء، أي لزمه وداوم عليه، ومنه قول إبراهيم  لقومه: 
)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( ]األنبي��اء:52[ أي له��ا مالزم��ون، وقول اهلل 

تعال��ى: )پ پ ڀ ڀ( ]األع��راف:138[ أي يالزموهن��ا، ويداوم��ون 
عليها.

أخرجه الرتمذي، وابن حبان، وضعفه األلباين.  )((



112

الشرح املمتع يف مسائل )كتاب الصيام(

L   )367( مسألة  J
االعتكاف شرعا: هو لزوم مسجد لطاعة اهلل تعالى.

L   )368( مسألة  J
االعت��كاف ال يك��ون إال يف مس��جد، فلو اعتكف المس��لم يف بيت��ه فهذا ليس 

ى ُعْزَلة. اعتكافًا شرعّيًا، بل ُيَسمَّ

L   )369( مسألة  J
من كان يف اجتماعه بالناس خير، فرتك العزلة له أولى، ومن خاف على نفسه 
باختالط��ه بالناس لكونه س��ريع االفتتان قليل اإلفادة للن��اس، فبقاؤه يف بيته خير، 
والمؤمن الذي يخالط الناس، ويصر على أذاهم خير من المؤمن الذي ال يخالط 

الناس، وال يصر على أذاهم.

L   )370( مسألة  J
ل��و كان هن��اك ُرُبٌط لطلبة العلم يس��كنوهنا ويبقون فيها، ف��إن لزومها ال يعتر 

اعتكافًا شرعًا.

L   )371( مسألة  J
��ى ال يعتر اعتكافا، فلو أّن قومًا يف عم��ارة ولها مصّلى، وليس  ل��زوم الُمَصلَّ

بمسجد فإن لزوم هذا المصّلى ال يعتر اعتكافًا؛ لقول اهلل تعالى: ) ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ( ]البقرة:187[، فجعل اهلل محّل االعتكاف المسجد.
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L   )372( مسألة  J
لزوم المس��جد ال بّد أن يكون لطاعة اهلل حتى يكون اعتكافا، ال لالنعزال عن 
الن��اس، وال من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحّدث��ون عنده، بل للتفّرغ لطاعة 

اهلل.

L   )373( مسألة  J
الذي��ن يعتكف��ون يف المس��اجد، ث��م ي��أيت إليه��م أصحاهب��م، ويتحّدثون 
بأحاديث ال فائدة منها، فهؤالء لم يأتوا بروح االعتكاف؛ ألن روح االعتكاف 
أن تمكث يف المس��جد لطاعة اهلل، صحيح أنه يجوز لإلنسان أن يتحّدث عنده 
  بع��ض أهله ورفاقه، لك��ن لوقت ليس بكثير كما كان الرس��ول

يفعل ذلك)1(.

L   )374( مسألة  J
س عيوهبا وانحرافها  االعتكاف يكون للخلوة مع اهلل، ومحاسبة النفس، وَتَلمُّ
عن الجادة، وتفّقد القلب وتطهيره من كّل شبهة ومن كّل شهوة آثمة، وتطهيره من 
الِغ��لِّ والحقد ونحو ذلك، والتفّكر يف المصير العظي��م، والتفّكر يف حقارة الدنيا، 
واإلكث��ار من الطاع��ات العظيم��ة، كالتفّكر، والص��الة، والذكر، وق��راءة القرآن، 

والدعاء وما أشبه ذلك.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )375( مسألة  J
االعت��كاف ليس لطلب العلم، ولكن ال بأس أن َيحضر المعتكف درس��ًا أو 
درس��ين يف يوم أو ليل��ة؛ ألن هذا ال يؤّثر على االعتكاف، لك��ن مجالس العلم إن 
دامت، وصار يطالع دروس��ه، ويحضر الجلس��ات الكثيرة التي تشغله عن العبادة 

الخاّصة، فهذا ال شك أّن يف اعتكافه نقصًا.

L   )376( مسألة  J
��نَّة، واإلجماع. أّما الكتاب:  االعتكاف ُس��نَّة عظيمة دّل عليها الكتاب، والسُّ

فقول اهلل تعالى إلبراهيم وإسماعيل : )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
��نَّة فواضحة مش��هورة مس��تفيضة أّن  ۆئ ۆئ ۈئ( ]البقرة:125[، وأّما السُّ
الرسول : »اعتكف، واعتكف أصحابه معه«)1(، و»اعتكف أزواجه 

يف حياته وبعد مماته«)2(، وأّما اإلجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم.

L   )377( مسألة  J
كّل المس��اجد م��كان لالعت��كاف؛ لعموم ق��ول اهلل تعالى: ) ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ( ]البق��رة:187[ فقول��ه تعال��ى: ) ژ ژ(  )ال���( هن��ا 

للعموم.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )378( مسألة  J
لي��س االعت��كاف خاّصًا بالمس��اجد الثالث��ة كما روي ذلك ع��ن حذيفة بن 
اليمان أّن النبّي  قال: »ال اعتكاف إال يف المس��اجد الثالثة«)1(، فإن 
ة، وال يؤخذ منه حك��م، ويدّل على ضعفه  ه��ذا الحديث ضعي��ف ال تقوم به ُحجَّ
نَ��ُه، حين ذكر له حذيفة أّن قومًا يعتكفون يف مس��جد بين بيت  أّن ابن مس��عود َوهَّ
حذيفة وبيت ابن مس��عود، فجاء إلى ابن مس��عود زائرًا له، وقال: »إّن قومًا كانوا 
معتكفين يف المسجد الفالين، وقد قال النبّي: ال اعتكاف إال يف المساجد الثالثة، 
فقال له ابن مس��عود: لعّله��م أصابوا فأخطأت، وذكروا فنس��يت«)2(، فأوهن ابن 
مس��عود هذا الحديث حكمًا ورواية. أّم��ا حكمًا ففي قوله: »أصابوا فأخطأت«، 
وأّما رواية ففي قوله: »ذكروا فنس��يت« واإلنسان معّرض للنسيان. وإْن صّح هذا 
الحدي��ث فالم��راد ب��ه: ال اعتكاف ت��اّم، أي أّن االعت��كاف يف هذه المس��اجد أتّم 
وأفض��ل، من االعتكاف يف المس��اجد األخ��رى، كما أّن الص��الة فيها أفضل من 

الصالة يف المساجد األخرى.

L   )379( مسألة  J
  ال ُيَسنُّ االعتكاف يف غير رمضان � على الصحيح �؛ ألن الرسول
ل��م يعتك��ف يف غير رمضان إال قضاًء، وما علمنا أّن أح��دًا من أصحابه اعتكفوا يف 
غير رمضان إال قضاًء، ولم َيِرْد عنه لفظ عاّم أو مطلق، يف مشروعّية االعتكاف كّل 

أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وهو ضعيف.  )((
أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.  )((
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وقت فيما نعلم، ولو كان مشروعًا كّل وقت لكان مشهورًا مستفيضًا؛ لقوة الّداعي 
  لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله، وغاية ما ورد أّن عمر اس��تفتى النبّي
»بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يومًا وليلة يف المسجد الحرام فقال: أوف بنذرك«)1(، 
ولكن لم يشرع ذلك ألّمته شرعًا عاّمًا، بحيث يقال للناس: اعتكفوا يف المساجد 

يف رمضان، ويف غير رمضان فإن ذلك ُسنَّة.

L   )380( مسألة  J
ل��و اعتكف أحد يف غير رمضان، فإن��ه ال ينكر عليه، وال يقال: إّن فعله بدعة؛ 
ألّن الرس��ول � أذن لعمر أن يويف بنذره، ولو كان هذا النّذر مكروهًا 
أو حرام��ًا، لم يأذن له بوفاء نذره، لكنّن��ا ال نطلب من كّل واحد أن يعتكف يف أي 
وق��ت ش��اء، بل نقول: خير الهدي هدي نبّين��ا ، ولو كان يعلم أّن يف 
االعتكاف يف غير رمضان، بل ويف غير العش��ر األواخر منه ُس��نّة وأجرًا لبّينه ألّمته 

حتى تعمل به.

L   )381( مسألة  J
لحديث عمر الس��ابق نظائر منه��ا: »حديث الرجل ال��ذي كان يقرأ بأصحابه 
فيختم قراءته بس��ورة )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( يف كّل ركعة، لم ينكر عليه الرسول 
«)2(، لكنّ��ه لم يش��ّرع ذل��ك ألّمته، فال يش��رع لإلنس��ان كّلما قرأ يف 
ص��الة أن يختم ب���)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(، كما فعل هذا الرجل، لكن لو فعل لم 

ينّكر عليه.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله اإلمام أحمد، والرتمذي، وصّححه األلباين.  )((
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L   )382( مسألة  J
م��ن اعتكف اعتكاف��ًا مؤّقتًا كس��اعة، أو س��اعتين، ومن ق��ال: كّلما دخلت 
المسجد َفاْنِو االعتكاف، فمثل هذا ينّكر عليه؛ ألّن هذا لم يكن من هدي الرسول 

.

L   )383( مسألة  J
يصّح االعتكاف من غير صائم، كرجل ترك الصيام لعذر ش��رعّي كمرض أو 
س��فر، وأراد أن يعتك��ف فال بأس � على الّصحيح، وه��و المذهب �؛ لحديث عمر 

السابق؛ وألهنما عبادتان منفصلتان، فال يشرتط للواحدة وجود األخرى.

L   )384( مسألة  J
ا فاته االعتكاف يف رمضان قضاه يف ش��ّوال، ولكن ال  النبّي �َلمَّ
يؤخ��ذ من هذا وجوب قض��اء االعتكاف أو أّن االعت��كاف واجب؛ ألن من هدي 
النب��ّي : »أن��ه إذا عمل عمالً أثبته، حتى إنه َلّما فاتته ُس��نّة الظه��ر حين جاءه الوفد، 

قضاها بعد العصر«)1(، وأثبت هذا العمل.

L   )385( مسألة  J
َمْن نذر أن يعتكف لزمه ذلك؛ لحديث: »من نذر أن يطيع اهلل فليطعه«)2(.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )386( مسألة  J
َم��ْن نذر أن يص��وم معتكفًا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب؛ ألنه 

نذر أن يصوم معتكفًا فال بّد أن يستغرق االعتكاف كّل اليوم.

L   )387( مسألة  J
َم��ْن ن��ذر أن يعتكف صائمًا فإنه يعتك��ف، ولو يف أثناء النهار ولو س��اعة من 

النهار؛ ألنه يصدق عليه أنه اعتكف صائمًا.

L   )388( مسألة  J
ال يصّح االعتكاف إال يف مسجد تقام فيه الجماعة؛ ألن المسجد الذي ال تقام 
فيه الجماعة، ال يصدق عليه كلمة مس��جد بالمعنى الصحيح؛ وألنه لو اعتكف يف 
مس��جد ال تقام فيه الجماعة، مثل أن يكون هذا المس��جد ق��د هجره أهله، فإّما أن 
ي��رتك ص��الة الجماعة ويبقى يف المس��جد الذي ال تقام فيه، وه��ذا يؤّدي إلى ترك 
الواج��ب لفعل مس��نون، وإّما أن يخ��رج كثيرًا لصالة الجماع��ة، والخروج الكثير 

ينايف االعتكاف.

L   )389( مسألة  J
ال ُيش��رتط االعتكاف يف مسجد تقام فيه جمعة؛ ألن خروج المعتكف لصالة 

ة يف األسبوع فليس بكثير. الجمعة َمرَّ
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L   )390( مسألة  J
ُيشرع للمرأة أن تعتكف ما لم يكن يف اعتكافها فتنة، فإن كان يف اعتكافها فتنة 
ا  فإهنا تمنع من قبل س��لطاهنا؛ ألن النبّي  منع فيما دون ذلك، فإنه لمَّ
أراد أن يعتك��ف خرج ذات يوم، وإذا خباء لعائش��ة، وخب��اء لفالنة، وخباء لفالنة، 
َنة، وقضاه يف شّوال«)1(. فقال: »آلبِرَّ ُيِرْدَن؟!،ثم أمر بنقضها، ولم يعتكف تلك السَّ

L   )391( مسألة  J
يصّح اعتكاف المرأة يف كّل مسجد؛ ألنه ال جماعة عليها.

L   )392( مسألة  J
ل��و اعتكفت المرأة يف مس��جد ال تقام فيه الجماعة، فال ح��رج عليها؛ ألنه ال 
يجب عليها أن تصّلي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها ال يحصل فيه ما ينافيه.

L   )393( مسألة  J
ال يصّح اعتكاف المرأة يف مصّلى؛ ألنه ليس بمسجد حقيقة وال حكمًا.

L   )394( مسألة  J
ال يص��ّح اعتكاف المرأة يف مس��جد بيتها. ومس��جد بيتها: ه��و المكان الذي 
اتخذته مصّلى؛ ألنه ليس بمسجد حقيقة وال حكمًا؛ ولهذا ال يعتر وقفًا، فلو بيع 
البي��ت بما فيه هذا المصّلى، فالبيع صحيح، ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فال 
بأس، ولو بقي فيه اإلنس��ان بال وضوء وهو جنب فال بأس، ولو دخله وجلس فيه 
ولم يصّل ركعتين فال بأس، ويجوز فيه البيع والشراء، وكّل ما يمنع يف المسجد. 

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )395( مسألة  J
إذا اعتك��ف إنس��ان معذور بم��رض، أو بغيره مم��ا يبيح له ت��رك الجماعة يف 

مسجد ال تقام فيه الجماعة، فال بأس.

L   )396( مسألة  J
المصّلي��ات الت��ي تك��ون يف مكات��ب األعم��ال الحكومّية ال يثب��ت لها حكم 
المس��جد، وكذلك مصّليات النّس��اء يف مدارس البنات ونحوها ال يعتر لها حكم 

المسجد؛ ألهنا ليست مساجد حقيقة وال حكمًا.

L   )397( مسألة  J
َمْن نذر االعتكاف أو الصالة يف مسجد لم يلزمه االعتكاف يف المسجد الذي 
عّينه إال أن يكون المس��جد الحرام، أو المس��جد النبوّي، أو المسجد األقصى، أو 

كان مسجدا له مزّية.

L   )398( مسألة  J
إذا عّين المسجد لمزّية شرعّية، فإنه ال يتنازل عنه إلى ما دونه يف هذه المزية؛ 
وله��ذا قالوا: لو عّين المس��جد الجام��ع، وكان اعتكافه يتخّلل��ه جمعة لم يجز يف 
مس��جد غير جامع؛ ألن المس��جد الجامع له مزّية، وهو أنه تق��ام فيه الجمعة، وال 
يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مس��جد آخر؛ وألن التجميع يف هذا المس��جد 

يؤّدي إلى كثرة الجمع.
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L   )399( مسألة  J
المس��جد الحرام: هو مس��جد الكعبة التي هي أّول بي��ت وضع للناس، وهو 
أش��رف البي��وت وأعظمه��ا حرمة، وله م��ن الخصائص ما ليس لغي��ره، وال يوجد 

مسجد يف األرض قصده من أركان اإلسالم إال المسجد الحرام.

L   )400( مسألة  J
 � مس��جد المدينة: هو المس��جد النب��وّي الذي بن��اه نبّينا محّمد

حين قدم المدينة.

L   )401( مسألة  J
المسجد األقصى: هو مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل، وهو يف فلسطين.

L   )402( مسألة  J
أفضل المس��اجد الثالثة المس��جد الحرام، ويليه المس��جد النب��وي، ويليهما 
المس��جد األقصى؛ لحديث: »صالة يف مس��جدي هذا أفض��ل من ألف صالة فيما 

سواه إال مسجد الكعبة«)1(، ويف حديث آخر: »إال المسجد الحرام«)2(.

			

أخرجه مسلم.  )((

أخرجه مسلم.  )((
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L   )403( مسألة  J
الصالة يف المس��جد الحرام بمئة ألف ص��الة، وجمعة واحدة أفضل من مائة 
أل��ف جمعة. ويف المس��جد النبوي الص��الة بألف صالة، والجمع��ة بألف جمعة، 
ويف المس��جد األقصى بخمسمائة صالة، والجمعة بخمسمائة جمعة؛ لقول النبّي 
: »صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد 
الحرام، وصالة يف المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه«)1(، وقال 
: »الصالة يف المسجد الحرام بمائة ألف صالة، والصالة يف مسجدي 

بألف صالة، والصالة يف بيت المقدس بخمسمائة صالة«)2(.

L   )404( مسألة  J
تضاع��ف صالة الفريضة يف المس��اجد الثالثة وال ُيس��تثنى منها ش��يء، وأّما 
النوافل فما كان مش��روعًا يف المسجد، شمله هذا التفضيل كقيام رمضان، وتحّية 
المس��جد، وما كان األفضل فيه البيت، ففعله يف البيت أفضل كالرواتب ونحوها؛ 

لفعل النبّي الراتبة يف البيت وهو يف المدينة)3(.

أخرجه أحمد وابن ماجه، وصّححه المنذري، والبوصيري، واأللباين. وقال شعيب األرنؤوط: »إسناده   )((
صحيح«.

أخرجه الطراين يف الكبير، وابن خزيمة.  )((
عن عبد اهلل بن ش��قيق قال: »س��ألت عائشة عن صالة رسول اهلل  عن تطوعه فقالت: كان   )((
يصل��ي يف بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس 
المغ��رب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العش��اء ويدخل بيت��ي فيصلي ركعتين وكان يصلي 
م��ن الليل تس��ع ركعات فيهن الوت��ر وكان يصلي ليال طويال قائما وليال طوي��ال قاعدا وكان إذا قرأ وهو 
قائم ركع وس��جد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وس��جد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين« 

أخرجه مسلم، ونحوه من حديث ابن عمر يف الصحيحين.
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L   )405( مسألة  J
للم��كان الفاض��ل والزمان أث��ر يف تضعيف الثواب، فالحس��نات تضاعف يف 
الزم��ان والمكان الفاضل، لكن تخصيص التضعي��ف بقدر معّين يحتاج إلى دليل 

خاّص.

L   )406( مسألة  J
تضاع��ف الس��يئات يف األمكنة الفاضل��ة واألزمنة الفاضلة تضعيف��ا كيفّيًا ال 

)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  كمّي��ًا؛ لق��ول اهلل تعال��ى: 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]األنعام:160[، وهذه اآلية مّكّية ألهنا من سورة 

األنعام، وكّلها مّكّية.

L   )407( مسألة  J
قد تضاعف السيئة يف مكة من حيث الكيفّية؛ لقول اهلل تعالى: ) ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( ]الحج:25[. 

L   )408( مسألة  J
المس��جد األقص��ى ليس له َحَرٌم باالتفاق؛ ألن العلم��اء مجمعون على أنه ال 
حرم إال للمس��جد الحرام والمس��جد النب��وّي، على خالف يف المس��جد النبوي، 
وواٍد يف الطائ��ف يق��ال له: )وادي َوّج( على خالف في��ه أيضًا، وما عدا هذه ثالثة 

األماكن فإهنا ليست بحرم باالتفاق.
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L   )409( مسألة  J
التضعيف يف المس��جد النبوّي خاّص يف المسجد الذي هو البناية المعروفة، 
وم��ا زيد فيه فهو من��ه، والدليل على ذلك: أّن الصحابة صّلوا يف الزيادة التي زادها 
. مع أهنا خارج المسجد الذي كان على عهد النبّي ، عثمان

L   )410( مسألة  J
التضعيف يف المس��جد الحرام خاّص بالمس��جد الذي فيه الكعبة فقط، وأّما 
بقّي��ة الحرم فال يثب��ت له هذا الفضل. ه��ذا على المذهب، وه��و الصحيح؛ لقول 
اهلل تعال��ى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(   
]اإلسراء:1[ وقد أسري بالنبّي  من الِحْجر الذي هو جزء من الكعبة؛ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعال��ى:  ولقول��ه 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( ]التوب��ة:28[ فالمس��جد الح��رام هن��ا المراد به مس��جد 
الكعب��ة ال جميع الحرم؛ ألن اهلل ق��ال: )ٿ ٹ( ولم يقل: فال يدخلوا، ومن 
المعلوم أّن المش��رك لو جاء ووقف عند حد الح��رم لم يكن ذلك منهّيًا عنه، ولو 
كان المس��جد الحرام هو كّل الحرم؛ لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود الحرم؛ 
ألن اهلل ق��ال: )ٿ ٹ ٹ ٹ(؛ ولحديث: »صالة يف مس��جدي هذا 
أفضل من ألف صالة فيما س��واه إال مس��جد الكعبة«)1(. فقال: »مس��جد الكعبة«؛ 
َحاُل إال إلى ثالثة مس��اجد: المس��جد الحرام، ومسجدي  ولحديث: »ال ُتَش��دُّ الرِّ
هذا، والمسجد األقصى«)2(، ومعلوم أّن الناس ال يشّدون الرحال إال إلى المسجد 

أخرجه مسلم.  )((
أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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ال��ذي فيه الكعبة؛ ولهذا اختّص هبذه الفضيلة، ومن أجل اختصاصه هبذه الفضيلة 
حل إليه من الحكمة؛ لينال اإلنسان هذا األجر، وأّما قولهم: إّن النبّي  صار شّد الرَّ
 يف الحديبي��ة ن��زل يف الِح��ّل، والحديبية بعضها م��ن الِحّل وبعضها 
م��ن الحرم، ولكنّه كان يصّلي داخ��ل الحرم)1(، أي يتقصد أن يدخل داخل الحرم 
للصالة، فهذا ال دليل فيه عند التأّمل؛ ألن هذا ال يدّل على الفضل الخاّص، وهو 
أّن الص��الة أفض��ل من مائ��ة ألف صالة، وإنما ي��دّل عل��ى أّن أرض الحرم أفضل 
من أرض الِحّل، وأّما استداللهم بقول اهلل تعالى: )ۆئ ۆئ ۈئ( ]المائدة:95[ 
وأن��ه من المعلوم أّن الهدي ال يذبح يف الكعبة، وإنما يذبح داخل حدود الحرم يف 
مكة أو خارجها، فإنه ال يمكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب، أّن المراد به وصول 
اله��دي إلى الكعبة، وال��كالم يحمل على ما يتبادر إلى الذهن؛ ولذلك حمل قوله 
 »مس��جد الكعبة«)2( على المس��جد الخاّص الذي فيه بناية الكعبة؛ 

ألن ذلك هو المتبادر إلى ذهن المخاطب.

L   )411( مسألة  J
إذا امتأل المسجد الحرام، واتصلت الصفوف وصارت يف األسواق وما حول 
الح��رم، فإن��ه يثبت لهؤالء أجر م��ن كان داخل الحرم؛ ألن ه��ذه الجماعة جماعة 
واحدة، وهؤالء الذين لم يحصل لهم الصالة إال يف األس��واق خارج المس��جد لو 
حصل��وا على م��كان داخله لكانوا يبادرون إليه، فما دام��ت الصفوف مّتصلة، فإن 

األجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد.

أخرجه أحمد عن مروان والمسور بن مخرمة. وقال شعيب األرنؤوط: »إسناده صحيح«.  )((
أخرجه مسلم.  )((
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L   )412( مسألة  J
التضعيف يف المسجد األقصى خاّص بالمسجد، مسجد الصخرة، وال يشمل 

جميع المساجد يف فلسطين.

L   )413( مسألة  J
إذا َعيََّن الناذر األفضل من المس��اجد الثالثة لم يجز الوفاء بالنذر فيما دونه، 

فإذا عّين المسجد الحرام لم يجز يف المدينة، وال يف بيت المقدس.

L   )414( مسألة  J
إذا عّي��ن الن��اذر أح��د المس��اجد الثالثة جاز في��ه ويف األفضل منه، ف��إذا عّين 
المدينة جاز فيها ويف مس��جد الكعبة، وإْن عّين األقصى جاز فيه ويف المدينة، ويف 
المس��جد الحرام، بدلي��ل: »أّن رجاًل جاء يوم فتح النبّي مك��ة وقال: إين نذرت إن 
فت��ح اهلل عليك مكة، أن أصلي يف بيت المق��دس، فقال النبّي : صلِّ 
هاهنا، فس��أله فقال: صلِّ هاهنا، فسأله الثالثة فقال: شأنك إذًا«)1(، فدّل ذلك على 
أن��ه إذا ن��ذر األدنى ج��از األعلى؛ ألنه أفض��ل، وأّما إذا نذر األعل��ى فإنه ال يجوز 

األدنى؛ ألنه نقص على الوصف الذي نذره.

أخرج��ه أحم��د، وأب��و داود، والحاكم وصحح��ه، وصححه ابن دقي��ق العيد، واأللباين. وقال ش��عيب   )((
األرنؤوط: »إسناده قوي رجاله رجال الصحيح«.
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L   )415( مسألة  J
إذا كان النب��ّي  ق��د رّخ��ص باالنتقال إلى ما ه��و أعلى يف النذر 
الواج��ب، فالوق��ف الذي أصله مس��تحّب من باب أولى، فيج��وز نقل الوقف من 
جه��ة إلى جهة أفضل منها. وهذا يف األوقاف العاّمة، أّما األوقاف الخاّصة كالذي 
يوق��ف عل��ى ولده مث��الً، فإنه ال يجوز أن ينق��ل إال إذا انقطع النس��ل؛ ألن الوقف 

الخاّص خاّص لمن وقف له.

L   )416( مسألة  J
َم��ْن نذر االعتكاف زمن��ًا معّينًا دخل معتكفه قبل ليلت��ه األولى، وخرج بعد 
آخره. مثاله: نذر أن يعتكف العش��ر األواخ��ر من رمضان، فإنه يدخل عند غروب 
الش��مس م��ن يوم عش��رين من رمض��ان، ويخرج إذا غربت ش��مس آخ��ر يوم من 
رمضان. مثال آخر: لو قال: )هلل َعَليَّ نذر بأن أعتكف األسبوع القادم(، فإنه يدخل 
عند غروب الشمس يوم الجمعة، ويخرج بعد غروب الشمس ليلة السبت؛ ألنه ال 
يتّم أسبوعًا إال بتمام سبعة أيام، وال يتّم سبعة أيام إال إذا بقي إلى غروب الشمس 

من يوم الجمعة.

L   )417( مسألة  J
إذا ن��ذر االعت��كاف زمنًا معّينًا لزم��ه التتابع؛ لضرورة تعيي��ن الوقت. مثاله: 
ق��ال: )هلل َعَليَّ نذر أن أعتكف األس��بوع القادم(، لزم��ه التتابع، وإن قال: )هلل َعَليَّ 
نذر أن أعتكف العش��ر األول من ش��هر كذا(، لزمه التتاب��ع، وإن قال: )هلل َعَليَّ أن 

أعتكف الشهر المقبل(، لزمه التتابع؛ لضرورة التعيين.
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L   )418( مسألة  J
إذا ن��وى التتاب��ع زمن��ا معّينا لزمه وإْن ل��م يتكّلم به؛ لحدي��ث: »إّنما األعمال 

بالنّيات، وإنما لكّل امرئ ما نوى«)1(.

L   )419( مسألة  J
إذا نذر أن يعتكف عددًا معّينا من األيام لم يلزمه التتابع. مثاله: قال: )هلل َعَليَّ 
أن أعتكف أس��بوعا(، ولم يعّين األس��بوع، فله أن يتابع وهو أفضل؛ ألنه أسرع يف 

إبراء ذّمته، وله أن يفّرق؛ ألنه يحصل النّذر بمطلق االعتكاف.

L   )420( مسألة  J
إذا نوى التفريق يف األيام فال يلزمه النّذر إال مفّرقة.

L   )421( مسألة  J
خروج المعتكف من معتكفه على قسمين:

��ا، وهذا جائز س��واء اشرتطه أم ال. . ) أن يخرج لَِما ال بّد له منه ش��رعا، أو ِحسَّ
مثال ما ال بّد له شرعا: أن يخرج ليغتسل من جنابة، أو يخرج ليتوضأ. مثال 
��ا: األكل والشرب، والحصول على زيادة المالبس إذا اشتّد  ما ال بّد له ِحسَّ

الَبْرد، وقضاء الحاجة من بول أو غائط.
، وهذا جائز إن اش��رتطه. مثاله: عيادة . ) أن يخرج لمقصود ش��رعّي ل��ه منه ُبدٌّ

المري��ض، وش��هود الجنازة؛ ألن عي��ادة المريض ل��ه منها بّد؛ لكوهنا ُس��نّة 
يمكن لإلنسان أن يدعها وال يأثم، وكذلك شهود الجنازة.

متفق عليه.  )((
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أن يخرج لَِما له منه ُبّد وليس فيه مقصود ش��رعّي، فإن فعل بطل به اعتكافه . )
سواء اشرتطه أم ال، مثل أن يخرج للبيع، والشراء، والنزهة، ومعاشرة أهله، 

ونحو ذلك.

L   )422( مسألة  J
إذا تعّي��ن على المعتكف أن يش��هد جنازة، بحيث لم نجد من يغس��له، أو من 

يحملها إلى المقرة، صار هذا من الذي ال بّد منه.

L   )423( مسألة  J
إذا اعتكف يف مسجد وأراد مثال حضور درس علمي يف سطح ذلك المسجد، 
لكنّه ال يس��تطيع ذل��ك أحيانًا، إال إذا خرج من المس��جد ودخل من باب آخر فله 
ذل��ك؛ ألن هذا الخروج لحاجة ولي��س خروج مغادرة؛ وألنه يريد بذلك الدخول 

للمسجد. 

L   )424( مسألة  J
المعتكف ال يعود مريضًا، وال يشهد جنازة إال أن يشرتطه يف أّول اعتكافه.

L   )425( مسألة  J
ال ينبغ��ي االش��رتاط يف االعت��كاف، ب��ل المحافظة عل��ى االعت��كاف أولى، 
كاش��رتاط عيادة المريض مثال إال إذا كان المريض أو من يتوّقع موته له حّق عليه، 
فهنا االش��رتاط أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتر عدم عيادهتم قطيعة 
رحم، فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة؛ قياسًا على حديث ضباعة بنت الزبير 
بن عبد المطلب حيث جاءت تقول للرسول : إهنا تريد الحّج وهي 
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شاكية، فقال لها: »حّجي واشترطي أّن َمَحّلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما 
اس��تثنيت«)1(، فيؤخذ من هذا أّن اإلنسان إذا دخل يف عبادة واشرتط شيئًا ال ينايف 

العبادة فال بأس.

L   )426( مسألة  J
إذا ش��رع المسلم يف االعتكاف على س��بيل النفل، ثم مات والده، أو َمِرَض، 
ش��رع له قطعه؛ ألن اس��تمراره فيه ُس��نَّة، وعيادة والده أو قريب��ه الخاّص قد تكون 

واجبة؛ ألهنا من صلة الرحم، وكذلك شهود جنازته.

L   )427( مسألة  J
إذا وط��ئ المعتك��ف يف فرج بطل اعتكافه؛ لقول��ه تعالى: )ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ( ]البق��رة:187[؛ وألن��ه فع��ل م��ا هن��ي عن��ه بخصوص��ه، 

والقاعدة تقول: )كّل ما هني عنه بخصوصه يف العبادة يبطلها(.

L   )428( مسألة  J
)إذا كان النّه��ي عائدًا إلى قول أو فعل يخت��ّص بالعبادة، فهذا يبطل العبادة(. 

وهذه قاعدة. مثاله: إذا تكّلم يف الصالة، ولو بأمر بمعروف، بطلت صالته. 

مثال ثاٍن: األكل يف الصوم، فإذا أكل الصائم فسد صومه؛ ألن النهي عائد إلى 
فعل يختّص بالعبادة الذي هو الصوم. 

مثال ثالث: إذا جامع وهو ُمْحِرم، فسد إحرامه؛ لقول اهلل تعالى: )ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]البقرة:197[.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )429( مسألة  J
)إذا كان النّه��ي عاّمًا يف العبادة وغيرها، فإنه ال يبطلها(. وهذه قاعدة. مثاله: 
الغيب��ة للصائم حرام، لك��ن ال تبطل الصيام؛ ألن التحريم ع��اّم. وكذا لو صّلى يف 
أرض مغصوب��ة، فالصالة صحيحة؛ ألنه لم يرد النّه��ي عن الصالة فيها، فلو قال: 
ال تصّل��وا يف أرض مغصوب��ة فصّل��ى، قلن��ا ال تصّح؛ ألنه هني ع��ن الصالة بذاهتا. 
وكذلك لو توضأ بماء مغصوب، فالوضوء صحيح؛ ألن الّتحريم عاّم، فاس��تعمال 
الماء المغصوب يف الّطهارة، ويف غسل الثوب، ويف الشرب، ويف أي شيء حرام.

L   )430( مسألة  J
إذا باشر المعتكف دون الفرج وأنزل بطل اعتكافه؛ لآلية السابقة.

L   )431( مسألة  J
إذا باش��ر المعتك��ف دون الفرج ولم ينزل لم يبط��ل اعتكافه إال أنه يأثم؛ ألن 

َم الجماع، أّما مقّدماته فتحرم تحريم الوسائل. المحرَّ

L   )432( مسألة  J
لو اش��رتط المعتكف عند دخوله يف المعتك��ف أن يجامع أهله يف اعتكافه لم 
م اهلل، وكّل ش��رط أحّل ما ح��ّرم اهلل فهو باطل؛  يصّح ش��رطه؛ ألن��ه ُمَحلٌِّل لَِما حرَّ

لحديث: »كّل شرط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل وإن كان مائة شرط«)1(.

أخرجه البخاري ومسلم.  )((
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L   )433( مسألة  J
ُيستحّب للمعتكف أن يشتغل بالُقَرب، أي العبادات الخاّصة، كقراءة القرآن، 
والذكر، والصالة يف غير وقت النّهي، والّدعاء وما أش��به ذلك، وهو أفضل من أن 
يذه��ب إلى حلقات العلم، اللهّم إال أن تكون ه��ذه الحلقات نادرة، ال تحصل له 

يف غير هذا الوقت.

L   )434( مسألة  J
ُيستحّب للمعتكف أن يجتنب ما ال يعنيه، أي ما ال يهّمه من قول أو فعل، أو غير 

ذلك، وهذا ُسنَّة له ولغيره؛ لحديث: »ِمْن ُحْسِن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه«)1(.

L   )435( مسألة  J
تج��وز زيارة المعتكِ��ف، كأن يزوره أحٌد من أقارب��ه أو معارفه ويتحّدث إليه 
  زارت زوجها النبّي  ساعة من زمان؛ ألن صفية بنت حيي

يف معتكفه، وتحّدثت إليه ساعة)2(.

L   )436( مسألة  J
ينبغ��ي أال يك��ون اإلنس��ان َكالً يجلس إل��ى أهل��ه ال يكّلمه��م، وال يتحّدث 
إليه��م، إن كان طالب عل��م فكتابه معه، وإن كان عابدًا يقرأ القرآن أو يذكر اهلل وال 
يتكّل��م، ثم إذا ُس��ئل لم��اذا ال يتكّلم قال: »من كان يؤمن ب��اهلل واليوم اآلخر فليقل 
خي��رًا أو ليصم��ت«)3(. نقول له: النبّي  قال: »فليق��ل خيرًا« والخير 

أخرجه الرتمذي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، وحسنه النووي، وصّححه األلباين.  )((
أخرجه البخاري ومسلم.  )((
أخرجه البخاري ومسلم  )((
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إّم��ا أن يك��ون يف ذات الكالم، أو يف غيره مّما يؤّدي إليه الكالم، وال ش��ّك أنك إذا 
تكّلمت مع أهلك، أو مع أصحابك بكالم مباح يف األصل وقصدك إدخال األنس 
والس��رور عليهم، صار هذا خيرًا لغيره، وقد يكون خيرًا لذاته أيضًا، مثل أن يلقي 
عليه��م مس��ألة فقهّية أو قّصة يعترون هبا، أو نحو ذل��ك، فالمهّم: أْن تجتنب ما ال 

يعنيك، وال شك أّن ذلك خير للمعتكف ولغيره.

L   )437( مسألة  J
قال أهل العلم: يحرم جعل القرآن بداًل من الكالم، وأنا رأيت زمن الطلب قّصة 
يف )جواهر األدب(، عن امرأة ال تتكّلم إال بالقرآن، وتعّجب الناس الذين يخاطبوهنا، 
فق��ال لهم من حولها: لها أربعون س��نة لم تتكّلم إال بالق��رآن؛ مخافة أن تزل فيغضب 

عليها الرحمن. نقول: هي زلَّت اآلن، فالقرآن ال يجعل بداًل من الكالم.

L   )438( مسألة  J
ال بأس أن يستش��هد اإلنس��ان باآلية على قضية وقعت كما يذكر عن النبّي 
� أن��ه كان يخط��ب فخرج الحس��ن والحس��ين يمش��يان ويعثران 
بثي��اب لهم��ا فنزل فأخذهم��ا، وقال ص��دق اهلل: )ڱ ں ں ڻ( 

]التغابن:15[)1(.

			
انتهى بفضل اهلل كتاب الصيام

ويليه كتاب المناسك

أخرجه الخمس��ة، وحسنه الرتمذي، وصححه ابن حبان، والحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه   )((
الذهبي. وصححه األلباين، وقال شعيب األرنؤوط: »إسناده قّوي«.


